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1. Innledning
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skal være et fagdirektorat for
områdene barnevern, familievern, barn og ungdom, adopsjon, likestilling og ikkediskriminering og arbeidet mot vold og overgrep i nære relasjoner. Bufdir skal arbeide
for gode oppvekstvilkår, gode og stabile foreldrerelasjoner, utjevning av
levekårsforskjeller og bidra til å fremme like muligheter, deltakelse og medvirkning for
barn, unge og voksne.
Bufdir skal som leder av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) tilby
barneverntjenester og familieverntjenester på vegne av staten. Bufdir skal også forvalte
tilskuddsordninger og behandle saker knyttet til barnevernloven, adopsjonsloven,
barneloven, ekteskapsloven og rettferdsvederlag m.m. på vegne av departementet.
Kunnskap om likestilling og ikke-diskriminering relatert til kjønn, seksuell orientering,
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, nedsatt funksjonsevne, etnisk opprinnelse, livssyn mv.
skal være grunnlag for Bufdirs arbeid med sektorovergripende oppgaver på feltet, og i
utføringen av etatens tjenester. Sistnevnte krever stor grad av sensitivitet i
tilnærmingen til dem som benytter seg av tjenestene. Igangsatt kompetansehevingsarbeid, opplæring og utvikling av likeverdige tjenester skal videreføres og
videreutvikles.
Stortinget har sluttet seg til forslagene i Prop. 106 L (2012-2013). Proposisjonen
omhandler virkemidler og tiltak for å styrke kvaliteten i barnevernets arbeid,
organiseringen av Bufetat og ulike lovendringer. De fleste lovendringene trer i kraft i
2014.
Endringer i barnevernloven § 2-2 om statlig barnevernmyndighets organisering trådde i
kraft 1.1.2014 og slår fast at Bufetat er inndelt i sentralt, regionalt og lokalt nivå
(barneverninstitusjonene). Direktoratet er, som etatens sentrale nivå, øverste leder av
Bufetat. Videre er en rekke bestemmelser i barnevernloven endret, slik at oppgaven
som loven tidligere har lagt til statlig regional barnevernmyndighet nå er lagt til Bufetat.
Endringene gir større frihet for direktoratet til å organisere etatens virksomhet for å
bedre understøtte måloppnåelse og effektiv ressursutnyttelse.
Direktoratet har et selvstendig ansvar for kontinuerlig å følge med på utviklingen på
sine fagområder, herunder praktiseringen av regelverk. Bufdir skal ta initiativ til
endringer dersom det er behov for dette. Ansvaret for prinsipielle tolkninger av
regelverket skal ligge til departementet som øverste ansvarlig organ for regelverket.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) redegjør i dette brevet for
bevilgningene Bufdir disponerer, og hvilke inntekter som forutsettes i 2014. Videre
utdypes og konkretiseres departementets prioriterte oppgaver og mål for 2014.
Tildelingsbrevet er basert på Prop. 1 S (2013-2014) for Barne-, likestillings- og
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inkluderingsdepartementet, Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014)og Stortingets endelige
budsjettvedtak.
Bufdir mottar gjennom tildelingsbrevet fullmakter på vegne av Bufetat. Direktoratet har
ansvar for den faglige og administrative ledelsen av etaten. Direktoratet skal sørge for
at vedtatt politikk iverksettes på etatens ansvarsområder.
Dette tildelingsbrevet, instruksen for økonomi- og virksomhetsstyring, Prop. 1 S (20132014), Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014) og Stortingets endelige budsjettvedtak skal
legges til grunn for Bufetats arbeid. Tildelingsbrevet er justert og utviklet fra tidligere
år, blant annet som følge av ny instruks for økonomi- og virksomhetsstyring. Flerårige
oppgaver og føringer omtales i instruksen.
Der ikke annet er sagt, legges det til grunn at den løpende virksomheten og oppdrag
gitt i tidligere tildelingsbrev videreføres. I tilfeller hvor Bufdir vurderer å avslutte eller
nedprioritere oppgaver som er en del av den løpende virksomheten eller som er gitt
som spesielle oppdrag, skal departementet orienteres. Tilleggsoppdrag og bestillinger
gjennom året gis skriftlig i tillegg til tildelingsbrev eller gjennom etablerte
virksomhetsstyringskanaler.
Det er vedlagt et rapporteringsskjema som skal benyttes ved rapportering til BLD.

2. Prioriteringer for 2014
I kapittel 3 beskrives fire hovedmål for Bufdirs virksomhet. Innenfor disse målene
fremhever departementet følgende prioriterte oppgaver for 2014:











Bufdir skal bygge opp og utvikle direktoratet til et fagdirektorat, som skal
fremme god kvalitet og kunnskapsbasert praksis i barnevernet og familievernet.
Et godt samarbeid med kommunene skal vektlegges i dette arbeidet.
Bufdir skal arbeide for å utvikle et likeverdig og effektivt tjenestetilbud i
kommunalt og statlig barnevern, i familieverntjenestene og i hjelpetiltakene for
voldsutsatte.
Bufdir skal styrke samarbeidet mellom skole og barnevern, og utvikle tiltak for
at flere barn i barnevernet fullfører sin skolegang.
Bufdir skal følge opp oppdraget til de regionale kunnskapssentrene for barn og
unge om å identifisere de beste kartleggingsmodellene til bruk i barnevernets
undersøkelsessaker. Kartleggingsmodellene skal gjøres kjent og tilgjengelige
for bruk i barnevernet, jf. vedlegg 4.
Bufdir skal styrke det forebyggende arbeidet med foreldre og barn i saker med
høyt konfliktnivå.
Bufdir skal styrke arbeidet rettet mot voldsutsatte barn og deres familier.
Bufdir skal utvikle egen kompetanse på likestilling og ikke-diskriminering
knyttet til etnisk opprinnelse og livssyn samt mannsperspektivet i arbeidet med
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likestilling mellom kjønnene. Bufdir skal påbegynne videreutvikling av
dokumentasjonssystemet til å gjelde de diskrimineringsgrunnlagene direktoratet
har kompetanse på.

3. Mål, styringsparametere og oppdrag
I dette kapittelet presenteres de hovedmål som skal ligge til grunn for direktoratets og
etatens arbeid, samt styringsparametere, resultatkrav, oppdrag og rapporteringskrav.
Mål og styringsparametre er utarbeidet med utgangspunkt i hoved- og delmålene i
Prop. 1 S (2013-2014).
Direktoratet skal i tråd med Stortingets vedtak og føringer fra departementet velge
tiltak og virkemidler som i størst mulig grad bidrar til måloppnåelse. God faglig og
økonomisk styring skal legges til grunn.
Barn, unge, voksne og familier som benytter barnevernets og familievernets tjenester
skal få god støtte og hjelp. Følgende kvalitetsmål skal ligge til grunn for arbeidet i
barnevernet1 og familieverntjenestene:
 barn og familier skal få hjelp som virker,
 barn og familier skal møte trygge og sikre tjenester,
 barn og familier skal bli involverte og ha innflytelse,
 barn og familier skal møte tjenester som er samordnet og preget av kontinuitet,
 barnevernets og familieverntjenestenes ressurser skal utnyttes godt,
 barnevernet og familieverntjenestene skal sørge for likeverdige tjenester.
Bufdir skal bidra til målrettet forebygging av vold i nære relasjoner mot voksne og barn,
samt bidra til forebygging av vold i barne- og ungdomsmiljøene, jf. kap. 3 i strategien
Barndommen kommer ikke i reprise. Bufetat skal tilby tjenester av høy kvalitet og ha
god kompetanse og oversikt på området. Det forebyggende arbeidet og arbeid med
bistand og hjelp må være godt koordinert. De kommunale krisesentertilbudene er et av
de viktigste hjelpetilbudene til personer som utsettes for vold i nære relasjoner. Bufdir
har gjennom sine oppgaver på området et særlig ansvar for å følge utviklingen i
tilbudene.

Hovedmål 1. God kvalitet i tilbudet til barn, unge og familiene deres
Bufdir skal være et fagdirektorat for barnevernet og familieverntjenestene. For
barnevernet gjelder dette både statlig og kommunalt nivå, jf. Prop. 106 L (2012-2013).
Gjennom den nye rollen som fagdirektorat for barnevernet, skal direktoratet bidra til å
realisere kvalitetsmålene for barnevernet. Den faglige rollen skal innrettes slik at
kunnskaps- og tiltaksutvikling skjer med bakgrunn i kommunenes behov, og for å støtte
1

Jf. Prop 106 L (2012-2013)
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kommunenes arbeid med å utvikle kvalitet i barnevernets arbeid. Dette forutsetter god
samhandling mellom statlig og kommunalt barnevern.
Oppgavene som fagdirektorat for barnevernet skal organisatorisk skilles fra
direktoratets oppgave som leder av Bufetat. Direktoratet skal tydeliggjøre dette skillet
innad i organisasjonen og overfor kommunene.
Etablering av direktoratet som fagdirektorat for barnevernet forutsetter at Bufdir
foretar nødvendige ressursallokering mellom etat og direktorat. Dette skal
gjennomføres etter en helhetlig vurdering av ressurs- og kompetansebehovene som
følger av ny ansvars- og oppgavedeling.
Direktoratet skal formidle kunnskap fra forskning, samt utvikle faglige anbefalinger om
god praksis i ulike faser av og deler av barnevernet sitt arbeid. Videre skal direktoratet
ha ansvar for å utvikle nasjonale kvalitetsindikatorer på barnevernsområdet, spre
kunnskap, og være en pådriver for at alle deler av barnevernet tar i bruk de nasjonale
kvalitetsmål.
Bufdir skal legge til rette for høy kvalitet og inkluderende prosesser i utviklingen av et
felles kunnskapsgrunnlag, faglige anbefalinger og i tiltaksutviklingen. Dette forutsetter
nært samarbeid med kommuner, fylkesmennene og kompetanse- og kunnskapsmiljøer.
For å sikre god overføring av kompetanse til kommunene skal Bufdir utfase
opplæringen av tilsynsførere for barn i fosterhjem i løpet av 2014. Utfasingen må skje i
dialog med kommunene.
Delmål 1.1 God faglig kompetanse og god kompetanse om lov- og regelverk
Bufdir skal være et nasjonalt kompetansemiljø på lov- og regelverk for barnevern- og
familievernsområdet, barneloven, ekteskapsloven og krisesenterloven. Direktoratet
skal ha større ansvar enn tidligere for faglige retningslinjer og rundskriv, veiledere og
brosjyrer, og kan på eget initiativ igangsette arbeid med slike dokumenter.
Departementet skal kvalitetssikre og godkjenne dokumenter med innhold av særlig
prinsipiell karakter. Utkast til rundskriv skal som hovedregel legges fram for
departementet.
Direktoratet skal kunne besvare enkelthenvendelser fra privatpersoner og
organisasjoner, samt henvendelser av faglig karakter.
Oppdrag:
 Utarbeide utkast til forskrifter, delta i arbeidsgrupper samt bidra med faglige
vurderinger og utredninger i forbindelse med regelverksutvikling, på oppdrag
fra departementet.
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Direktoratet skal gjennomføre tiltak som følger av Prop 106 L (2012-2013) omtalt
i vedlegg 4.



Direktoratet skal sikre en god gjennomføring av støttet samvær ved tilsyn som
følge av Prop 85 L (2012-2013) og endring i forskrift om samvær med tilsyn etter
barneloven. Tilsynet skal fortrinnsvis skje i regi av familieverntjenestene. I dette
ligger:
o Utvikle faglige standarder for støttet tilsyn
o Følge utviklingen med støttet tilsyn i form av oversikt over antall saker og
ressursbruk
o Utvikle veiledning for rapporteringen fra tilsynsperson til ansvarlig
myndighet for både støttet og beskyttet tilsyn
o Sørge for at det gis veiledning til kommunene om samvær med beskyttet
tilsyn etter barneloven



Utarbeide utkast til reviderte retningslinjer for saksbehandling i
barneverntjenesten (Q-1036 B)



Bufdir skal ved behov oppdatere og publisere rundskrivene med hjemmel i
ekteskapsloven, brudvigjingslova og lov om anerkjennelse av utenlandske
separasjoner og skilsmisser. Rundskriv Q 20/2009 bes revidert i 2014.



Bufdir overtar ansvaret for videreutvikling, revidering og publisering av
departementets brosjyrer på familierettsområdet

Delmål 1.2 God sammenheng mellom faglige behov, kunnskap og
kompetanseutvikling
Departementet har et overordnet ansvar for forskning innenfor barnevernsektoren og
vil utforme en FoU-strategi for området. Gjeldende FoU-strategi skal legges til grunn
for direktoratets FoU-arbeid inntil ny foreligger. Bufdir forvalter forskningsmidler på
vegne av departementet. Bufdir skal fortsette arbeidet med å utvikle samspillet mellom
forskning, utdanning og praksis i tråd med målsettingene i Prop. 106 L.
Kvaliteten i familievern- og foreldremeklingstjenestene skal systematisk utvikles i tråd
med forsknings- og kunnskapsutvikling, samt modeller og erfaringer som er utprøvd i
tjenesten der dette er hensiktsmessig.
Oppdrag:
 Foreta en kartlegging av innvandreres tillit til barnevernet (jf. Meld. St. 6 (20122013). Dette må ses i sammenheng med annet relevant arbeid på FoU-området.
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Videreføre samarbeidet med høgskolene i Finnmark, Lillehammer, Telemark og
Oslo om gjennomføring og markedsføring av videreutdanningen ”Barnevern i et
minoritetsperspektiv”.



Oppfølging og videreutvikling av videreutdanningen i barnevernfaglig veiledning
(veiledet førsteår). Nærmere beskrivelse av oppdraget skal skje etter dialog med
departementet.



Oppdrag knyttet til Prop. 106 L (2013-2014) blir nærmere omtalt i vedlegg 4.



Utarbeide en plan for strategisk og koordinert FoU-arbeid for familievern- og
foreldremeklingstjenestene.

Rapportering på alle ovennevnte oppdrag: Tertialrapporter og årsrapport.

Hovedmål 2. Et statlig barnevern som gir tiltak og tjenester av god
kvalitet tilpasset det enkelte barns behov
Bufetat skal bistå kommunene ved plasseringer av barn utenfor hjemmet. Ved
utøvelsen av bistandsplikten skal Bufetat sikre at kommunene møter et forutsigbart
statlig barnevern som ikke utøver myndighet på kommunens ansvarsområde.
Kommunens utredninger skal ligge til grunn for valg av type tiltak.
Forsvarlighetskravet og hensynet til barnets beste kan kreve at staten går inn i en
dialog med kommunen om hvilke typer tiltak barnet vil være best tjent med. Dersom
kommune og stat ikke blir enige, følger det av barnevernlovens ansvarsdeling at det er
kommunen som avgjør hvilken type tiltak barnet skal tilbys.
Bufetats råd- og veiledningsoppgaver skal begrenses til hva som følger av den
lovfestede bistandsplikten. Bufetat kan mot kommunal egenbetaling tilby utredning av
barn som en tjeneste til kommuner som har behov for dette. Bufetat skal kunne tilby
dette i en overgangsperiode på inntil 3 år.
Kommunene har ansvar for å sikre at barn i krise får hjelp så tidlig som mulig. Bufetat
skal ha et tiltaksapparat med god kvalitet for å møte behovet for akutte plasseringer.
Bufetat skal sikre tidlig innsats og godt samarbeid mellom barnevernet og skole,
barnehage, psykisk helsevern, helsestasjoner, familievernkontorer og andre aktuelle
tjenester. Det skal også legges til rette for at barn og unge med behov for hjelp fra
andre tjenester, herunder spesialisthelsetjenesten og pedagogisk-psykologisk tjeneste
får den hjelpen de trenger. Bufetat skal bidra til at taushetsplikten ikke blir til hinder for
samarbeid.
Bufetat skal bidra til at barn og unge med tiltak i det statlige barnevernet får et godt
skole- og opplæringstilbud i tråd med opplæringsloven. Bufetat skal særlig ha
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oppmerksomhet på barn som blir plassert utenfor hjemmet, slik at de ikke venter
unødig lenge på skoleplass og at de får nødvendig tilpasset opplæring eller den spesialpedagogiske hjelpen de har behov for. Direktoratet vil få nærmere beskrivelse av
oppdrag og framdrift, dette også vedrørende barn som mottar hjelpetiltak, i et tillegg til
tildelingsbrev for 2014.
Bufetat skal tilby forsvarlige og differensierte tjenester og tiltak etter barnevernloven i
samsvar med barnas behov. Ved plassering i barnevernets tiltak og i etatens
tjenestetilbud skal det tas hensyn til barnets kulturelle, religiøse og språklige bakgrunn
og kjønnsidentitet. Bufetat skal sikre barns medvirkning i saker som angår dem.
Bufetat skal utnytte kapasiteten i eget tiltaksapparat i samsvar med resultatkrav 7 og 8
under delmål 2.2. Tjenester som ytes av private aktører skal tilfredsstille de samme krav
til innhold, kvalitet og kompetanse som de tjenester Bufetat utfører selv. Departementet
vil be direktoratet komme med en vurdering av konsekvenser av å likestille alle aktører
som leverer tjenester til barnevernet.
Regjeringen vurderer nå rammebetingelsene for avtaler med private aktører. Inntil
dette er avklart skal Bufetat ikke inngå nye langsiktige leiekontrakter uten forutgående
dialog med departementet.
Bufetat skal bistå kommunene med fordeling av eksisterende heldøgnsplasser i sentre
for foreldre og barn. Det følger av barnevernloven § 9-4 at Bufetat skal dekke den del av
kommunens utgifter til oppholdet som overstiger en fastsatt egenandel. I tilfeller der
formålet med oppholdet i hovedsak er utredning, må Bufetat imidlertid foreta en
konkret vurdering av nødvendigheten av at utredningen foretas i sentre for foreldre og
barn. Der Bufetat mener det er nødvendig med utredning i et senter for foreldre og
barn, er Bufetat økonomisk ansvarlig for oppholdet. Det vises for øvrig også til tiltak nr.
10 i strategien Barndommen kommer ikke i reprise.
Bufetat skal legge til rette for at fylkesmannen skal kunne utføre sin tilsynsplikt etter
barnevernloven § 2-3 b, som fra 1. januar 2014 gir hjemmel til å føre tilsyn med alle
statlige tjenester og tiltak etter barnevernloven. Bufetat skal rette avvik påvist av
tilsynsmyndigheten.
Direktoratet skal legge til grunn forskningsbasert kunnskap i sin utvikling av tiltak i
barnevernet. Omfanget av tilbudet skal vurderes på et helhetlig grunnlag og ut i fra
hensynet til kommunenes ulike forutsetninger for å ivareta tilsvarende tiltak.
Styringsparameter
1. Antall barn og unge som
mottar og fullfører tiltak i
MST, PMTO og FFT

Resultatkrav
Alle barn med behov for
MST, PMTO og FFT skal få
tilbud om dette.
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Rapportering
Tertialrapporter og årsrapport

Delmål 2.1 Tilstrekkelig fosterhjemstilbud av god kvalitet
Ved plassering i fosterhjem skal muligheten for plassering i barnets familie og nære
nettverk vurderes først. For å redusere ventetiden på fosterhjemsplasser ved plassering
utenfor barnets nære nettverk skal Bufdir sørge for at det rekrutteres flere
fosterfamilier, også fra miljøer som er underrepresenterte i dag.
Fosterhjem skal kvalitetssikres og læres opp gjennom bruk av kunnskapsbaserte
metoder. I arbeidet skal det tas hensyn til evalueringen av PRIDE.
Bufetat skal utvide og styrke tilbudet om kunnskapsbasert gruppeveiledning for
fosterforeldre. Tilbudet skal gis i alle kommuner så snart som mulig i det første året
etter at et barn er plassert i fosterhjem. Hensikten er å redusere antall ikke-planlagte
flyttinger og øke stabiliteten i barnets omsorgssituasjon.
Styringsparameter
2. Antall barn og unge som
har ventet mer enn 6 uker
på at vedtak om
fosterhjem skal settes i
verk, og som venter
hjemme.
3. Antall barn og unge som
har ventet mer enn 6 uker
på at vedtak om
fosterhjem skal settes i
verk, og som venter i
midlertidige tiltak.
4. Antall tilgjengelige
fosterhjem
5. Andel kommuner med
tilbud om
kunnskapsbasert
gruppeveiledning
6. Andel fosterfamilier som
har deltatt på
gruppeveiledning

Resultatkrav
Ingen barn

Rapportering
Tertialrapporter og årsrapport

Skal reduseres sammenliknet
med 2013.

Tertialrapporter og årsrapport

Tilstrekkelig antall
fosterfamilier
Tilbud om gruppeveiledning i
alle kommuner

Tertialrapporter og årsrapport
Årsrapport

Alle fosterfamilier med behov Årsrapport
for gruppeveiledning skal
delta

Oppdrag:
 Stimulere til rekruttering av flere fosterhjem i barnets familie og nære nettverk,
blant annet gjennom bruk av familieråd.


Utvikle en faglig anbefaling for vurdering av plassering i fosterhjem i barnets
slekt eller nære nettverk.



Gjøre regelverket om fosterhjemsplassering hos den av foreldrene som ikke har
det daglige omsorgsansvaret bedre kjent og mer tilgjengelig (jf, NOU 2012: 5).
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Identifisere og videreutvikle metoder som styrker tilknytning mellom barn og
fosterfamilie.



Bufetat skal bygge opp tilbud om kunnskapsbasert gruppeveiledning for alle
kommunale fosterhjem med oppstart i 2014. Kommuner med størst behov skal
prioriteres. Tilbudet skal være gratis for kommunene og fosterforeldrene.



Følge opp resultatene fra forskningsprosjektet Fosterhjem for barns behov.



Bufetat skal bidra til at biologiske barn av fosterforeldrene får den oppfølgingen
de har behov for.

Rapportering på ovennevnte oppdrag: Årsrapport
Delmål 2.2 Et institusjonstilbud av god kvalitet som ivaretar barn og unges
behov
Bufetat skal ha et differensiert og tilstrekkelig institusjonstilbud. Kapasitet og innhold i
statlige barneverninstitusjoner og omsorgssentre skal omstilles slik at de til en hver tid
ivaretar barnas behov. Det skal være samsvar mellom barnets behov og institusjonens
målsetting, faglige metoder og kompetanse.
Arbeidsoppgavene i institusjonene tilsier behov for en høy andel ansatte med relevant
høyere utdanning. Dette skal vektlegges ved nyansettelser.
Bufetat skal bistå kommunen med å finne fram til en egnet plass i barnevernsinstitusjon
for det enkelte barn. Som hovedregel vil kommunens utredning av barnets behov være
tilstrekkelig grunnlag for at Bufetat kan tilby et egnet institusjonstilbud til barnet.
Bufetat kan imidlertid i særlige tilfeller foreta en selvstendig kartlegging av barnets
behov. Dette vil kunne være aktuelt ved plasseringer etter §§ 4-24 og § 4-26. Slik
kartlegging vil kunne utfylle kommunens utredning når dette er nødvendig for å få et
forsvarlig faglig grunnlag for valget av institusjonsplass.
Bufetat har ansvar for å tilby barneverntiltak som ettervern til unge i alderen 18 til 20 år.
Bufetat skal sørge for at det er et tilstrekkelig tilbud av god kvalitet tilgjengelig.
Styringsparameter
7. Antall
barnevernsinstitusjonsplasser og
kapasitetsutnyttelse inndelt
etter type målgruppe
8. Antall plasser i sentre for
foreldre og barn

Resultatkrav
92 % kapasitetsutnyttelse i
statlig tiltaksapparat med
unntak av akuttplasser og
MultifunC

Rapportering
Tertialrapporter og årsrapport

92 % kapasitetsutnyttelse

Tertialrapporter og årsrapport
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9. Kapasitetsutnyttelse og
antall barn som får og
fullfører MultifunC. Det
skal skilles mellom antall
barn i institusjon og
antallet som følges opp
etter institusjonsopphold.
10. Antall barn med mer enn
tre flyttinger mellom
barneverntiltak, herav
utilsiktede i løpet av året.
11. Antall barn plassert etter
type plassering/ vedtak

80 % kapasitetsutnyttelse i
institusjonsdelen av
MultifunC og øke antall
barn som følges opp etter
opphold på MultifunC.

Tertialrapporter og årsrapport

Færrest mulig utilsiktede
flyttinger 2

Årsrapport

Alle barn riktig plassert i
henhold til type plassering/
vedtak

Tertialrapporter og årsrapport

Oppdrag:
 Omstille og tilpasse tjenestetilbudet, slik at det er tilstrekkelig differensiert og
tilpasset barnas behov.
o Rapportering: Rapport for 2. tertial og årsrapport.


Delta i arbeidet knyttet til medlever-/ langturnusordningene, og delta i
referansegruppen til ”Evaluering av medleverforskriften”, et arbeid som utføres
av Fafo/AFI på vegne av AD og BLD.
o Rapportering: Årsrapport



Utvikle et opplæringsprogram om barn og unges psykiske helse for ansatte på
barnevernsinstitusjoner. Dette i samarbeid med relevante direktorater og
kunnskapsmiljøer, og basert på best mulig tilgjengelig kunnskap.
o Rapportering: Årsrapport



Etablere gode samarbeidsrutiner og -strukturer mellom barnevernsinstitusjoner,
skole, psykisk helsevern og andre aktuelle tjenester.
o Rapportering: Årsrapport



Tilrettelegge for mottak av studenter i praksisstudier i barnevernsinstitusjonene,
jf. Meld. St. 13 (2011-2012) Utdanning for velferd. Samspill i praksis.
o Rapportering: Årsrapport



Tilby ettervern i statlige tiltak til alle unge mellom 18 og 20 år som har behov for
det.
o Rapportering: Årsrapport

2

Departementet ber direktoratet om å lage en definisjon på utilsiktede flyttinger og bruke denne
definisjonen i sine målinger.
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Delmål 2.3. Trygge plasseringssteder for mindreårige ofre for menneskehandel
Bufdir skal sørge for å ha individuelt tilpassede, trygge plasseringssteder for
mindreårige ofre for menneskehandel. Bufdir skal sørge for at det utvikles gode og
enhetlige samarbeidsrutiner og -strukturer mellom Bufetat, kommunalt barnevern,
barnevernets omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere og andre myndigheter
som er involvert i arbeidet med mindreårige ofre, herunder politi, utlendingsforvaltning
og oppsøkende tjeneste.
Styringsparameter
12. Antall bosteder for
mindreårige ofre for
menneskehandel (antall
fosterhjem og antall
institusjonsplasser), samt
hjemmel for plassering
og kjønn/alder på
plasserte.

Resultatkrav
Tilstrekkelig og egnet bo- og
omsorgstilbud til alle
mindreårige ofre for
menneskehandel.

Rapportering
2. tertial og årsrapport

Oppdrag:
 Opprette tilstrekkelig antall sikre og individuelt tilpassede boliger for
mindreårige ofre for menneskehandel
o Rapportering: Rapport for 2. tertialrapport og årsrapporten
Delmål 2.4 Forutsigbarhet ved omstilling av ikke-lovpålagte oppgaver
Bufdir skal utvikle de lovpålagte oppgavene. Ikke-lovpålagte oppgaver skal bare tilbys
og finansieres i den utstrekning det følger av instruks eller tildelingsbrev. I den grad
måloppnåelse krever omstillinger som fører til reelle endringer i tilbudet til
kommunene skal departementet varsles før iverksetting. Etaten skal i sitt
omstillingsarbeid, så langt som mulig ta hensyn til kommunenes ulike forutsetninger
for å ivareta nødvendig kompetanse, tiltak og tjenester. Berørte kommuner skal gis
anledning til å uttale seg om planlagte endringer i tilbudet til kommunene, og skal
varsles i god tid før endringene trer i kraft. Dette for at kommunene skal erfare størst
mulig forutsigbarhet i tilbudet fra statlig barnevern.
Oppdrag:
 Bufdir skal følge opp plan for omstillingsarbeidet i etaten med beregnede
gevinster og utgifter knyttet til tiltakene.
o Rapportering: Tertialrapporter, årsrapport og innspill til
budsjettprosessen. Departementet vil i tillegg følge opp etaten i
månedlige møter.
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Hovedmål 3. Velfungerende og tilgjengelige familieverntjenester
Familieverntjenestene skal i 2014 prioritere tre områder; tidlig hjelp til å opprettholde
stabile familieliv hos par med barn, arbeidet rettet mot barnefamilier med høyt
konfliktnivå og styrkingen av tilbudet til familier hvor det forekommer vold.
Gode og stabile foreldrerelasjoner gir de beste forutsetninger for trygge oppvekstvilkår
for barn. Familieverntjenestene har derfor en viktig rolle i å hjelpe par til å opprettholde
og utvikle stabile familieliv. Familieverntjenestene skal arbeide primærforebyggende og
gi tidlig hjelp til par med barn der det foreligger vansker, konflikter eller kriser.
Kjernevirksomheten ved familievernkontorene i form av parterapi og veiledning er i
denne forbindelse viktig.
Barns utvikling påvirkes negativt av vedvarende høyt konfliktnivå mellom foreldrene.
Bufetat skal prioritere arbeid med barnefamilier hvor konfliktnivået er høyt, både under
samlivet og etter et evt. samlivsbrudd. Erfaringene fra utviklingsprosjektene i
høykonfliktsaker skal implementeres i det videre arbeidet.
Flere foreldre med høyt konfliktnivå som kommer til mekling etter samlivsbrudd skal få
hjelp til å dempe konfliktnivået, og komme frem til gode avtaler om bosted og samvær
med barna gjennom et godt og tilgjengelig meklingstilbud. Økt tidsbruk i
meklingssaker vil understøtte dette. Meklingstilbudet bør kombineres med tilbud om
hjelp til bedre foreldresamarbeid og samtaletilbud til barna.
Bufdir skal sikre at det foreligger faglige standarder for meklingssaker med høyt
konfliktnivå og samtaler med barn. Det skal benyttes enhetlig metodikk ved
familievernkontorene i alle regioner, og kompetansehevingen i høykonfliktsaker og
samtaler med barn skal styrkes.
Det er et mål å redusere antall barnefordelingssaker for retten. For å gjøre
familieverntjenestene mer kjent som et alternativ til å reise sak for domstolene, skal det
være etablert enhetlige rutiner for samarbeid mellom familievernkontorer og domstoler
i alle regioner. Samarbeidet med domstolene skal økes i alle regioner i saker med høyt
konfliktnivå.
Bufetats kompetanse på behandling av voldsutøvere og tilbudet til voldsutsatte barn
skal styrkes. Den avgrensede geografiske spredningen av Alternativ til vold-kontorer
(ATV) gjør at familievernkontorene ofte vil være det mest tilgjengelige hjelpe- og
behandlingstilbudet til voldsutøvere. I familieverntjenestenes arbeid med voldsutøvere
skal ATV være en viktig samarbeidspartner. Familieverntjenestene skal, i samarbeid
med ATV og andre, styrke utviklingsarbeid, kompetanse og tilbudet til familier med
voldsproblematikk.
Den påbegynte planen for hvordan familieverntjenestene kan styrke sitt tilbud til
utøvere av vold i nære relasjoner skal ferdigstilles med påfølgende implementering.
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Tiltak som samtalegrupper og hjelpetilbud til barn utsatt for vold i nære relasjoner og
unge voldsutøvere skal prioriteres. Dette arbeidet er relatert til arbeidet med strategien
for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom og handlingsplan mot
vold i nære relasjoner.
For å sikre helhetlige tiltak overfor den enkelte familie og barn er det viktig å utarbeide
rutiner for å styrke samarbeid og gjensidig kompetanseutveksling mellom barnevernet
og familieverntjenestene. Videre skal samarbeid med annet hjelpeapparat, herunder
helsestasjoner, psykisk helsevern, krisesentertilbudene, incest- og voldtektssentrene,
NAV og annet kommunalt hjelpeapparat utvikles og videreføres.
Riksrevisjonen avsluttet i 2012 en revisjon innen familieverntjenestenes arbeidsområde.
Bufetat skal på bakgrunn av revisjonen sikre at svakheter som er avdekket rettes opp.
Styringsparameter
13. Andel meklingssaker
gjennomført ved
familievernkontor
14. Andel av meklingssaker
hvor det gis tilbud om
time innen 3 uker fra
begjæring
15. Avtaleoppnåelse i saker
der foreldrene vurderer å
reise sak for retten

Resultatkrav
75 % av alle meklingssaker

Rapportering
Tertialrapporter og årsrapport

100 %

Tertialrapporter og årsrapport

Økt antall avtaleinngåelser

Tertialrapporter og årsrapport

Oppdrag:
 Utarbeide en plan for geografisk tilgjengelighet og styrking av det helhetlige
tilbudet til barn og foreldre (mekling, hjelp til foreldresamarbeid,
samtalegrupper for barn mv.) i saker med høyt konfliktnivå etter samlivsbrudd.


Familieverntjenestene skal styrke behandlingstilbudet til barn som har vært
utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner og til unge voldsutøvere. Det skal
etableres et samarbeid mellom ATV og Bufdir/familieverntjenestene for å styrke
kompetansen og behandlingskapasiteten, jf. tiltak 18 i Barndommen kommer ikke
i reprise.
o Rapportering: Bufdir skal innen 1. april 2014 oversende en plan for arbeidet.

Rapportering: Bufdir skal i tertialrapportene og årsrapporten gi en redegjørelse for
arbeidet på feltet med utgangspunkt i de ovennevnte føringer, styringsparameter og
oppdrag.

15

Hovedmål 4. Gode virkemidler mot diskriminering på grunnlag av kjønn,
seksuell orientering, kjønnsidentitet/ uttrykk, etnisitet og nedsatt
funksjonsevne
Bufdir skal bruke de virkemidler virksomheten har tilgjengelig for å hindre
diskriminering og bidra til likestilling for:
 kvinner og menn
 personer med nedsatt funksjonsevne
 lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
 etniske minoriteter
For personer med nedsatt funksjonsevne og lesbiske, homofile, bifile og transpersoner
har direktoratet også et ansvar for å følge med på utviklingen i deres levekår.
Bufdir skal bidra til å fremme likestilling og hindre diskriminering gjennom samarbeid
med myndigheter, faginstanser og organisasjoner. Som del av dette arbeidet forventes
eksempelvis at Bufdir ivaretar informasjonsbehov knyttet til ny lov om diskriminering
på grunn av seksuell orientering.
Ved å ha solid kompetanse om likestilling og ikke-diskriminering knyttet til overnevnte
grunnlag skal Bufdir bidra til større gjennomføringskraft for likestillings- og ikkediskrimineringspolitikken. Oppbygging av kompetanse om diskrimineringsgrunnlaget
etnisk opprinnelse og livssyn er et nytt område for direktoratet i 2014, og inkluderer
kunnskap om innvandrere og deres barn, samer og nasjonale minoriteter.
Bufdir skal bidra til å styrke kommuners og andre ulike sektormyndigheters
kompetanse på likestilling og ikke-diskriminering. Som fagdirektorat skal Bufdir ha god
oversikt over, og aktivt støtte opp under det lokale likestillingsarbeidet. Her spiller de
regionale likestillingssentrene en viktig rolle, og Bufdir må ha et utstrakt samarbeid
med disse. I dette arbeidet må Bufdir avklare muligheten for samarbeid med LDO,
IMDi og Arbeidstilsynet.
Bufdir fikk i 2013 i oppgave å utvikle et system for dokumentasjon av levekår og
livssituasjon for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette arbeidet skal fortsette i
2014. I tillegg skal Bufdir påbegynne en videreutvikling av dokumentasjonssystemet til
å gjelde de øvrige diskrimineringsgrunnlagene. Dette inkluderer vurdering av
eksisterende indikatorer, og utvikling av evt. nye indikatorer for alle grunnlagene.
Indikatorene bør så langt som mulig også reflektere relevante indikatorer som Norge
rapporterer på i internasjonale sammenhenger, spesielt til FN. Bufdir må sikre god
tilgjengelighet til dataene som utarbeides. Bufdir vil fra 2014 få ansvar for å følge opp
inngått rammeavtale mellom BLD og SSB om koordinering av likestillingsrelatert
statistikk.
Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem. Vold mot kvinner er både en
årsak til manglende likestilling og et hinder for reell likestilling mellom kjønn. Bufdirs
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arbeid med likestilling mellom kjønnene må ses i sammenheng med arbeidet mot vold i
nære relasjoner.
I 2014 overtar Bufdir rollen som donorprogrampartner (DPP) for
kjønnslikestillingsprogrammet EE09 Gender Mainstreaming and Promoting Work Life
Balance. Programmet er finansiert over EØS-midlene. Rollen som DPP innebærer å gi
faglig støtte og veiledning ved gjennomføringen av programmet. Bufdir skal som DPP
også bidra til at de bilaterale relasjonene mellom Norge og Estland på
kjønnslikestillingsområdet videreføres.
Universell utforming hever brukskvaliteten på våre fysiske og digitale omgivelser, og er
et mål for regjeringen. Arbeidet med universell utforming er avgjørende for å fremme
deltakelse og inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne, og vil komme alle
innbyggerne til gode. Deltasenteret i Bufdir er statens kompetansesenter for deltakelse
og tilgjengelighet, og skal bidra til regjeringens mål om økt tilgengelighet og universell
utforming.
I Meld. St. 45 (2012-2013) Frihet og likeverd – Om mennesker med utviklingshemming
omtales en rekke nye tiltak under departementets ansvarsområde. Bufdir er ansvarlig
for oppfølgingen av flere av disse. I etterkant av stortingsbehandlingen kan Bufdir få
nye oppdrag på feltet. Det er viktig at Bufdir medvirker til å etablere gode
samarbeidsrutiner med KS og sentrale bruker- og yrkesorganisasjoner i oppfølging av
nye tiltak.
Styringsparameter
16. Godt kunnskapsgrunnlag om likestilling og
diskriminering
17. Effektive tiltak for å fremme likestilling og hindre
diskriminering
18. Effektivt informasjons- og pådriverarbeid

Rapportering
Tertialrapporter og årsrapport
Tertialrapporter og årsrapport
Tertialrapporter og årsrapport

Rapportering: Bufdir skal i tertialrapportene og årsrapporten gi en redegjørelse for
arbeidet på feltet med utgangspunkt i de ovennevnte føringer og styringsparameter.
Det skal redegjøres for hvordan Bufdir/Bufetat arbeider tverrsektorielt og på egen
sektor for å fremme likestilling og hindre diskriminering

4. Nye oppdrag, andre føringer, nye tilskuddsordninger og ansvar
for tiltak i handlingsplaner
Direktoratet skal ivareta nye oppdrag innenfor eksisterende budsjettrammer med mindre
særskilt finansiering er gitt.
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4.1. Nye oppdrag
Listen nedenfor er en oversikt over nye oppgaver Bufdir får i 2014. Listen inkluderer ikke
oppdragene som allerede er omtalt i kapittel 3.


Bufdir skal delta i et prosjekt ledet av BLD som skal utrede:
o hvordan BLDs nåværende oppgaver på rapporterings- og
statistikkområdet for barnevern kan overføres til Bufdir fra 2015
o hvordan rapportering og statistikkgrunnlag kan utvikles fremover for å
ivareta direktoratets og departementets behov for god
styringsinformasjon
o hvordan departementet og direktoratet kan utvikle og legge til rette et
felles statistikkgrunnlag og indikatorsett for vurdering av tilstand og
måloppnåelse på barnevernområdet
o BLD skal gi et mandat for dette arbeidet.



Bufdir skal overta det administrative ansvaret på statlig nivå for Alarmtelefonen
for barn og unge, som Kristiansand kommune er driftsansvarlig for.



Departementets oppgaver tilknyttet barnevernvaktene og andre operative
vaktordninger i kommunalt barnevern, blir fra og med 2014 overført til
direktoratet. Direktoratet får gjennom denne overføringen et ansvar for å følge
med på utviklingen av akuttberedskapen i kommunene og å informere
departementet om eventuelle behov for endringer. Oppgavene inkluderer å
behandle søknader om støtte til årlige landskonferanser for politi –
barnevernvakter. Et politikammer og en barnevernvakt arrangerer
landskonferansen. Arrangementet går på omgang fra år til år.



Bufdir skal i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeide tildelingsbrev til spedog småbarnsnettverket ved RBUP Øst og Sør (budsjettpost 854/71), jf.
tilsvarende arbeid tilknyttet RKBU under Andre føringer (budsjettpost 854/72).



I 2012 leverte Bufdir en rapport med faglige anbefalinger til BLD om hvordan et
samlet tilbud til utsatte sped- og småbarn og deres foreldre bør se ut. Med
bakgrunn i disse anbefalingene bes Bufdir levere en rapport om hvordan
anbefalingene bør følges opp gjennom å beskrive hvordan oppgave- og
finansieringsansvaret bør fordeles. Rapporten må synliggjøre økonomiske og
juridiske konsekvenser sett i forhold til eksisterende tilbud til målgruppen. I
tillegg bes det om en samfunnsøkonomisk analyse av et forbedret tilbud til
utsatte sped- og småbarn og deres foreldre. Det vises for øvrig til tiltak nummer
10 i strategien Barndommen kommer ikke i reprise.



Gjennomgå og utvikle faglige anbefalinger for å følge opp tiltak som er foreslått i
NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling. Se også Prop. 106 L (2012-2013).
Departementet vil avholde møte om oppfølging av dette oppdraget.
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Departementet har bevilget midler til Norges forskningsråd for å evaluere
Atferdssenteret. Norges forskningsråd vil:
o Opprette en komite/fagpanel som har ansvar for oppdraget
o Søke etter kompetente forskere med nødvendig habilitet i de
skandinaviske landene
o Evalueringsoppdraget brytes opp i tre deler;
1. Evaluering av forskningsproduksjonen
2. Evaluering av implementeringsvirksomheten
3. Kunnskapsoversikt om alvorlige atferdsvansker hos barn for å
vurdere Atferdssenterets arbeid opp mot andre kunnskapsmiljøer
Det skal utarbeides en helhetlig sluttrapport som svar på oppdraget. Dersom det
anses som hensiktsmessig skal det også leveres delrapporter underveis i
prosessen.
Oppdrag:
o Bufdir gis i oppdrag fra 2014 å følge opp evalueringen og dialogen med
Norges forskningsråd. For å forankre departementets intensjoner bak
oppdraget, vil det bli avholdt et møte med Norges forskningsråd.



For å kunne innhente god og informativ statistikk om de kommunale
krisesentertilbudenes organisering, innhold og brukere skal det vurderes
hvordan nåværende særrapportering fra krisesentertilbudene kan innlemmes i
KOSTRA. Dette skal skje i samarbeid med Statistisk sentralbyrå. Departementet
vil invitere til fagmøte om saken.



Bufdir skal forvalte BLDs andel av basisbevilgningen til Nasjonalt
kunnskapssenter mot vold og traumatisk stress fra 2015, samt ivareta dialog med
Helsedirektoratet. Arbeidet må påregnes oppstart høst 2014. Departementet vil
invitere til fagmøte om saken.



Iverksette tiltakene i dokumentet Barndommen kommer ikke i reprise. Strategi
for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014-2017).
Direktoratet skal samarbeide med andre aktører om dette oppdraget.
Direktoratet skal drøfte innhold, innretning og fremdrift i arbeidet med
departementet. Oppdraget vil bli nærmere beskrevet i eget brev.
o Rapportering: 2. tertial og årsrapport.



Bufdir skal foreta en helhetlig gjennomgang og revidering av rundskriv Q-22
Retningslinjer for statstilskudd til incestsentre og voldtektssentre med mål om å
ferdigstille nytt rundskriv for 2015. Rundskrivet skal vedtas av departementet.



Direktoratet skal i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet
sørge for at det utarbeides et felles kunnskapsgrunnlag om forebyggende
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innsatser for å oppdage og hjelpe utsatte barn mellom 0 og 6 år, med vekt på å
styrke tilknytning og samspill mellom barn og foreldre, jf. Prop 106 L (20122013) og strategien Barndommen kommer ikke i reprise (2014-2017). Nærmere
beskrivelse av oppdrag gis i tillegg til tildelingsbrev for 2014.


Bufdir skal overta ansvaret for faglig vedlikehold og utvikling av
saksbehandlersystemet SEP-SKIL ved fylkesmannsembetene.



Bufdir skal overta ansvaret for å arrangere seminar om ekteskapsloven for
fylkesmenn og folkeregistermyndighet. Seminaret arrangeres annet hvert år for
saksbehandlere som arbeider med saker etter ekteskapsloven.



Bufdir skal fordele driftsstøtte til adopsjonsorganisasjonene, behandle søknad
om tilskudd fra International Social Service (ISS) og behandle søknad om støtte
til informasjonsarbeid og etter-adopsjonsarbeid fra adopsjonsorganisasjonene.



Det er satt i gang en levekårsundersøkelse for barn i asylsøkerfasen, som
oppfølging av Meld. St. 27 (2011-2012) Barn på flukt. Levekårsundersøkelsen
gjennomføres av NTNU, Høgskolen i Nord-Trøndelag og NIBR, og sluttrapport
vil foreligge i juni 2015. Bufdir skal overta ansvaret med å følge opp dette
prosjektet. Det er satt ned en styringsgruppe bestående av BLD, JD, HOD og
KD sammen med underliggende virksomheter, som vil følge arbeidet gjennom
møter med leverandøren av oppdraget gjennom 2014. Bufdir skal være
sekretariat for styringsgruppen.



BLD har siden 2003 arrangert en årlig konferanse om barn og ungdoms
oppvekst. Konferansen retter seg mot kommuneansatte, ungdom og politikere.
På konferansen kåres Årets barne- og ungdomskommune. Bufdir har fra 2014
ansvar for denne konferansen og for utdeling av prisen.

4.2. Andre føringer
Juridiske endringer
Fra 1.1.2014 opphører tidligere delegasjon til Bufdir av oppgaver etter lov 17. juli 1992
nr. 100 om barneverntjenester. Fra samme dato gjelder ikke lenger rundskriv Q
19/2003 Strategidokument – statlig overtagelse av fylkeskommunale oppgaver, barnevern
og familievern.
Fylkesmennenes råd og veiledning til kommuner
Fylkesmennene bistår kommunene med rådgivning og veiledning på de
ansvarsområder kommunene har etter barnevernloven. Bufdir skal bistå
fylkesmennene faglig ved på hensiktsmessig måte å sammenstille og stille til
fylkesmennenes rådighet kunnskap som kan være til nytte i fylkesmennenes arbeid opp
mot de kommunale barneverntjenestene. Ved utvikling av nytt materiale, slik som
faglige anbefalinger, skal representanter for fylkesmennene inviteres til å medvirke i
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arbeidet på hensiktsmessig måte. Embetene skal også kunne ta opp aktuelle faglige
spørsmål med Bufdir.
Fylkesmannens spørsmål om lov- og regelverkstolkninger skal rettes til Bufdir.
Direktoratet skal forelegge prinsipielle fortolkninger for departementet.
Videre skal direktoratet i 2014:
 Avholde halvårlige fagmøter med Kontaktutvalget for embetene på
barnevernområdet, der spørsmål av felles interesse drøftes.
 I annet halvår avholde et fagmøte med embetene om aktuelle faglige spørsmål
innenfor det kommunale barnevernet, samt om eventuelt nye tiltak av relevans
for kommunene i statsbudsjettet for 2015.
 Bistå departementet i etatsstyringen av fylkesmennene på barnevernområdet,
ved på nærmere forespørsel å gi innspill til KMDs tildelingsbrev og
departementets embetsoppdrag.
Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn
Bufdir skal forvalte tilskuddsordningen ”Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn” i
tråd med rundskrivet som regulerer ordningen i 2014. Avholde kontaktmøter og
nettverkskonferanse med byene ved behov. Utarbeide utkast til rundskriv for 2015.
o Rapportering: Rapport med vurdering av årets søknadsbehandling og
tildeling 1. juni 2014 samt omtale i årsrapport.
Ung.no
Bufdir har ansvar for nettportalen Ung.no som rettet seg mot ungdom i alderen 14–20
år. BLD ønsker god informasjon om utviklingen og driften av nettportalen.
o Rapportering: Rapport for 2. tertialrapport og årsrapport.
EU-programmet Erasmus +
Direktoratet er nasjonalt kontor for gjennomføringen av ungdomsdelen av det nye EUprogrammet for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, Erasmus+ (2014-2020).
Direktoratet forvalter de desentraliserte midlene som Programkomiteen har besluttet at
tilfaller Norge. Forvaltningen skjer i samsvar med Europakommisjonens retningslinjer.
I 2014 vil det nasjonale kontoret også ha oppgaver knyttet til å avslutte det tidligere EUprogrammet Aktiv Ungdom (2007-2013).
Boligsosial strategi
Bufdir skal delta i arbeidet med utforming og gjennomføring av den boligsosiale
strategien. Direktoratet må være forberedt på at det kan komme et mer konkretisert
oppdrag om å bidra i arbeidet som tillegg til tildelingsbrevet 2014.
Regionale sentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) og
Regionale kunnskapssentre om barn og unge – psykisk helse og barnevern(RKBU)
Bufdir har ansvar for å utarbeide oppdragsbrev til RVTS Sør og delta i dialogen med
RVTSene sammen med Helsedirektoratet. Direktoratet skal også samarbeide med
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Helsedirektoratet om utarbeidelse av tildelingsbrev til og oppfølging av de regionale
kunnskapssentrene for barn og unge (RKBU).
Atferdssenteret
Bufdir utarbeider oppdragsbrev til Atferdssenteret.
Utsatte barn og unge i Barentsregionen
Direktoratet har ansvar for at prosjektsamarbeidet i Barentsregionen, og program for
utsatte barn og unge i Barentsregionen (CYAR II) i regi av Bufetat Region nord
videreføres.

4.3.

Nye tilskuddsordninger

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Bufdir får fra 2014 ansvar for forvaltning av en ny nasjonal tilskuddsordning mot
barnefattigdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene
for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og
fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale status.
Oppdrag:
 Forvalte ”Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom” i tråd med rundskrivet
som regulerer ordningen i 2014.
 Utarbeide utkast til rundskriv for 2015.
Rapportering: Det skal rapporters på antall tiltak og prosjekter som mottar støtte på
kommunalt/ fylkesnivå, målsettinger, tiltakstyper og målgrupper (frivillig/ kommunalt
og samarbeidstiltaket). Rapport med vurdering av årets søknadsbehandling og tildeling
1. juni 2014 samt omtale i årsrapport.
Tilskuddsordning for implementering av losfunksjoner
Bufdir vil få ansvar for en ny tilskuddsordning som skal bidra til å styrke den
kommunale oppfølgingen av ungdom som har særlig risiko for å avbryte videregående
opplæring. Arbeidet inngår som en del av regjeringens innsats for å øke
gjennomføringen i videregående opplæring, og det bør legges vekt på samarbeid med
andre direktorater.
Oppdrag:
 Implementering av oppfølgings- og losfunksjoner i kommuner rettet mot
ungdom i alderen 14-23 år som er i særlig risiko for å avbryte videregående
opplæring.
 Forvalte ny tilskuddsordning for implementering av oppfølgings- og
losfunksjoner i kommuner med sikte på å bedre utsatte unges skoleprestasjoner
og skolehverdag.
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Bistå med faglig støtte og følge opp implementeringsarbeidet i kommuner som
mottar tilskudd.
Utarbeide rundskriv for tilskuddsordningen for 2014 i samarbeid med
departementet.
Utarbeide utkast til rundskriv for 2015.

Rapportering på ovennevnte oppdrag: Årsrapport.

4.4. Handlingsplaner og strategier
Bufdir har ansvar for tiltak i følgende handlingsplaner og strategier:
-

Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017: tiltak 15, 17
og 27.

-

Handlingsplan mot voldtekt 2012-2014: tiltak 5, 10, 18 og 20

-

Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene:
tiltak 33, 37, 50, 55 og 61.

-

Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige
begrensninger av unges frihet (2013-2016), tiltak 10, 12, 14, 20 og 21.

5. Budsjettildeling og fullmakter
I dette kapittelet gis en oversikt over de tildelingene Bufdir disponerer i 2014.

5.1. Bevilgningsvedtak og tildeling
Tildelingene Bufdir disponerer er delt i to hovedområder. Først gis det en oversikt over
de driftsmidler Bufdir tildeles, deretter gis det en oversikt over midler disponerer til
tilskudd og prosjekter. Til slutt gis det en beskrivelse av hvordan midlene skal
disponeres.
Stortinget har vedtatt følgende bevilgninger for 2014:
Utgifter:
Kap. 842 Familievern
Post
Betegnelse
01
Driftsutgifter
21
Spesielle driftsutgifter
70
Tilskudd til kirkens familievern m.v.
Sum kap. 842
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(i 1 000 kroner)
Budsjett 2014
224 523
24 727
143 248
392 498

Kap. 855 Statlig forvaltning av barnevernet
Post
Betegnelse
01
Driftsutgifter
21
Spesielle driftsutgifter
22
Kjøp av private barneverntjenester
60
Tilskudd til kommunene
Sum kap. 855

(i 1 000 kroner)
Budsjett 2014
4 018 612
22 452
1 724 359
192 207
5 957 630

Kap. 856 Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere (i 1 000 kroner)
Post
Betegnelse
Budsjett 2014
01
Driftsutgifter
200 139
Sum kap. 856
200 139
Kap. 858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
(i 1 000 kroner)
Post
Betegnelse
Budsjett 2014
01
Driftsutgifter
234 570
21
Spesielle driftsutgifter
12 505
22
Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale
pensjonskasser
33 181
Sum kap. 858
280 256
Kap. 859 EUs ungdomsprogram
Post
Betegnelse
01
Driftsutgifter
Sum kap. 859

(i 1 000 kroner)
Budsjett 2014
7 798
7 798

Inntekter:
Kap. 3842 Familievernet
Post
Betegnelse
01
Diverse inntekter
Sum kap. 3842

(i 1 000 kroner)
Budsjett 2014
637
637

Kap. 3855 Statlig forvaltning av barnevernet
Post
Betegnelse
01
Diverse inntekter
02
Barnetrygd
60
Kommunale egenandeler
Sum kap. 3855

(i 1 000 kroner)
Budsjett 2014
13 873
3 833
1 078 864
1 096 570

Kap. 3858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Post
Betegnelse

(i 1 000 kroner)
Budsjett 2014
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01
Sum kap. 3858

Diverse inntekter

433
433

Kap. 3859 EUs ungdomsprogram
Post
Betegnelse
01
Tilskudd fra Europakommisjonen
Sum kap. 3859

(i 1 000 kroner)
Budsjett 2014
2 300
2 300

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet stiller med dette ovennevnte bevilgning til
disposisjon for Bufdir, jf. § 7 i Reglement for økonomistyring i staten.
Fullmakt til overskridelse av driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter,
jf. Bevilgningsreglementet § 11
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet delegerer følgende
merinntektsfullmakter til Bufdir.
Tildelingen kan overskrides
på:

mot tilsvarende merinntekter
under:

kap. 842 post 1

kap. 3842 post 1

kap. 855 post 1

kap. 3855 postene 1, 2 og 60

kap. 856 post 1

kap. 3856 post 1

kap. 858 post 1

kap. 3858 post 1

kap. 859 post 1

kap. 3859 post 1

Prosjekt- og tilskuddsmidler
Bufdir gis videre fullmakt til å forvalte følgende prosjekt- og tilskuddsmidler:
(i 1 000 kroner)
Kap./post
Prosjekt- og tilskuddsmidler
Budsjett
2014
800/01
Driftsutgifter
500
821/21
Spesielle driftsutgifter
700
821/62
Kommunale innvandrertiltak – tilskudd til bo- og
10 850
støttetilbud for unge over 18 år som er utsatt for
tvangsekteskap
840/21
Spesielle driftsutgifter
3 040
840/61
Tilskudd til incest- og voldtektssentre
77 500
840/70
841/21

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv.
Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse

841/22
841/70

Opplæring, forskning, utvikling mv.
Tilskudd til samlivstiltak

4 600
4 000

846/21

Spesielle driftsutgifter

4 064
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7 508
12 764

846/70
846/72

Tilskudd
Tiltak for lesbiske og homofile

846/73
847/21

Tilskudd til likestillingssentrene
Spesielle driftsutgifter

847/70
847/71

Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Tiltak for økt tilgjengelighet og universell utforming

847/72
852/70

Tilskudd
Adopsjonsstønad

14 490
12 694

854/21

Spesielle driftsutgifter

34 250

854/50

Forskning og utvikling

14 200

854/61
854/65

Utvikling i kommunene
Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak
knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger
Utvikling og opplysningsarbeid mv.
Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet
Spesielle driftsutgifter
Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn
Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Tilskudd til internasjonalt ungdomsarbeid

854/71
854/72
857/21
857/60
857/61
857/70
857/79

11 141
10 411
6 028
9 373
171 894
2 850

28 650
1 023 534
28 820
59 955
150
25 456
111 000
111 259
7 315

Utgifter:
Kap. 800 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Post 01 Driftsutgifter
Bufdir forvalter 0,5 mill. kroner av posten. Midlene er knyttet til direktoratets oppbygning av
kompetanse om diskrimineringsgrunnlaget etnisk opprinnelse og livssyn.
Kap. 821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
Post 21 Spesielle driftsutgifter
Det stilles til disposisjon 700 000 kroner til tiltak i Handlingsplan mot tvangsekteskap,
kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger i av unges frihet. Av dette skal 200 000
kroner benyttes til tiltak 12 Informasjonstelefon om tvangsekteskap og
kjønnslemlestelse og 500 000 kroner til tiltak 21 Kartlegging av miljøterapeutisk arbeid i
bo- og støttetilbudene.
Post 62 Kommunale innvandrertiltak
Det stilles til disposisjon 10,85 mill. kroner til nasjonalt bo- og støttetilbud for personer
over 18 år som er utsatt for tvangsekteskap.
Kap. 840 Krisetiltak
Post 21 Spesielle driftutgifter
Bufdir forvalter 3,040 mill. kroner av posten.
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Bevilgningen er knyttet til arbeidet mot vold i nære relasjoner, og skal bl.a. nyttes til
oppfølging av tiltak i handlingsplanen mot vold i nære relasjoner og til tiltak knyttet opp
mot kommunenes krisesentertilbud. Bufdir skal også i 2014 ha ansvar for at det blir
utarbeidet statistikk om krisesentertilbudet og tilbudet som gis gjennom støttesentrene
mot incest og seksuelle overgrep. Deler av beløpet kan benyttes til å dekke utgifter til
styrking av personalressurser på voldsfeltet, herunder administrasjon av
tilskuddsordningene. Videre øremerkes 0,5 mill. kroner til evaluering av kommunenes
implementering av krisesenterloven og 0,9 mill. kroner til videreføring av familievernets
utviklingsarbeid knyttet til voldsutsatte barn.
Post 61 Tilskudd til incestsentre og voldtektssentre, overslagsbevilgning
Posten er på 77,5 mill. kroner. Bevilgningen dekker tilskudd til incestsentre for utsatte
og pårørende til incestutsatte, samt tilskudd til voldtektssentre. Departementet
forutsetter at Bufdir forvalter tilskuddsordningen i henhold til økonomiregelverkets
krav, dette tildelingsbrevet og rundskrivet for ordningen (Q-22/2014). Statstilskuddet
utgjør inntil 80 prosent av det totale budsjettet for incestsentrene og voldtektssentrene.
Finansieringen er delt mellom kommunene (og evt. helseforetak og fylkeskommuner)
og staten. Private gaver utløser ikke statstilskudd. Statstilskuddet til incestsentrene skal
utbetales kvartalsvis.
Post 70 Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv, kan nyttes under kap. 858, post 01.
Bufdir forvalter 7, 508 mill. kroner av posten. Bevilgningen skal bidra til god
kompetanse i kommunenes krisesentertilbud. 1 mill. kroner øremerkes
kompetansehevende tiltak i regi av RVTS’ene for ansatte i krisesentertilbudet.
Bufdir skal forvalte tilskuddsordning til voldsforebyggende tiltak og forsøks- og
utviklingstiltak, jf omtale i Prop 1 S (2013-2014). Departementet vil gi nærmere
retningslinjer for ordningen.
Posten dekker videre tilskudd til hjelpetelefonen for incestutsatte.
Kap. 841 Samlivsbrudd og konfliktløsning
Post 21 Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse, overslagbevilgning
Posten er på 12,764 mill. kroner. Posten omfatter godtgjøring til meklere utenom
familievernet, herunder dekning av reiseutgifter for foreldre i særlige tilfeller og utgifter
til tolk når slike utgifter ikke faller inn under refusjonsordningen for tolketjenesten.
Godtgjøring til meklere utenom familievernet gis etter tilsvarende satser som for fri
rettshjelp. Fra 1. januar 2014 er satsen 965 kroner per time.
Post 22 Opplæring, forskning, utvikling mv.
Bufdir forvalter 4,6 mill. kroner av midlene på posten. Posten omfatter bl.a. midler til
opplæring av nye meklere og til kompetanseheving for meklerkorpset. 1 mill. kroner er
avsatt til styrking av tilbudet til høykonfliktfamilier (videreføring av
utviklingsprosjektene 2011-2013).
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Midlene skal videre benyttes til å følge opp Riksrevisjonens merknader knyttet til
forvaltningen av meklingsordningen. 0,6 mill. kroner skal benyttes til å styrke
kompetansehevingen for meklere i høykonfliktsaker samt styrke deres kompetanse i å
samtale med barn.
Post 70 Tilskudd til samlivstiltak, kan nyttes under kap. 858 post 01
Posten er på 4 mill. kroner. Bevilgningen dekker tilskudd til lokale samlivskurs og
utviklingstiltak. Midlene forvaltes i henhold til rundskriv gitt av departementet.
Kap. 842 Familievern
Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 70
Posten er på 224,523 mill. kroner. Bevilgningen dekker lønn til faste stillinger,
engasjementer, ekstrahjelp og godtgjørelser samt utgifter til varer og tjenester i det
offentlige familievernet. Posten omfatter også tilskudd til offentlige familiekontorers
oppgaver knyttet til samlivstiltaket Hva med oss? jf. kap. 858, og dekker
administrasjonsutgifter knyttet til dette tiltaket ved regionkontorene i Bufetat.
Posten er styrket med 6,75 mill kroner. 3 mill. kroner av styrkingen gjelder
familieverntjenestenes forebyggende arbeid for å sikre gode oppvekstvilkår og tidlig
innsats tilpasset den enkelte families behov. 3,75 mill. kroner av styrkingen gjelder
familieverntjenestenes tilbud til voldsutsatte barn og familiene deres og familier med
høyt konfliktnivå.
Post 21 Spesielle driftsutgifter.
Posten er på 24,727 mill. kroner. Bevilgningen dekker utgifter til forskning,
utviklingsarbeid og kompetanseheving i familievernet. Midlene skal bl.a. brukes til
videreføring av arbeidet med brukerrettet kvalitetsutvikling i tjenesten.
Posten dekker midler til videreføring av tiltak for barn og foreldre etter samlivsbrudd i
konfliktfylte familier. Tiltakene skal bl.a. bygge på erfaringer fra Ser du meg?-prosjektet,
Videre dekker posten bl.a. familievernets arbeid med voldsutsatte barn og til oppfølging
av Regnbueprosjektet, jf. tiltak 10 i Regjeringens Handlingsplan mot voldtekt 2012-2014.
Posten er økt med 7,75 mill. kroner som skal benyttes til styrking av
behandlingstilbudet til unge voldsutøvere og barn utsatt for vold i nære relasjoner.
Prosjektet vil være et samarbeid mellom Bufdir/familieverntjenestene og Alternativ til
vold (ATV).
Oppdatering og utvikling av Fado skal belastes kap. 858.
Post 70 Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 01
Posten er på 143,248 mill. kroner. Bevilgningen benyttes til å finansiere drift av
kirkelige familievernkontor. De kirkelige familievernkontorene gis midler til drift ved
tilskuddsbrev fra Bufetat i henhold til inngått avtale om drift av familievernkontor.
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Posten omfatter også tilskudd til de kirkelige familievernkontorenes oppgaver knyttet
til samlivstiltaket Hva med oss?
Kap. 846 Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
Post 21 Spesielle driftsutgifter
Bufdir forvalter 4 064 150 kroner av midlene på posten. 1,3 mill. kroner av posten
gjelder FoU-virksomhet på lhbt-området. 1,75 mill kroner gjelder de regionale
likestillingssentrenes tiltak for å fremme likestilling på kommunalt nivå. 0,5 mill. kroner
er knyttet til utvikling av indikatorer for alle diskrimineringsgrunnlagene. 514 150
kroner gjelder årlig, avtalefestet beløp knyttet til rammeavtalen om koordinering av
likestillingsrelatert statistikk med SSB.
Post 70 Tilskudd
Bufdir forvalter 11,141 mill. kroner av midlene på posten.
Bufdir skal forvalte tilskuddsordning til familie- og likestillingspolitiske organisasjoner.
Det er avsatt 4,947 mill. kroner til tilskuddsordningen. Midlene lyses ut og fordeles
etter retningslinjer for tilskuddsordningen, jf. rundskriv Q-17/14.
Bufdir skal videre ha ansvar for å forvalte driftstilskudd til Reform – ressurssenter for
menn og tilskudd til prosjekt i regi av Kilden. Tilskudd skal vurderes på bakgrunn av
søknad fra de nevnte tilskuddsmottakere.
Videre skal Bufdir ha ansvar for prosjekttilskudd til Regionale sentre for likestilling og
mangfold (Likestillingssenteret, KUN – senter for kunnskap og likestilling, og Senter
for likestilling). Tilskuddene skal vurderes på bakgrunn av søknader fra sentrene.
Inkludert i tilskuddene ligger ansvar for å gjennomføre tiltak 50, Integrering av
likestillingsperspektivet, i handlingsplanen Likestilling 2014.
Tiltak 33 og 55 i handlingsplanen Likestiling 2014 har et samlet budsjett på 0,275 mill.
kroner.
Post 72 Tiltak for lesbiske og homofile
Posten er på 10,411 mill. kroner. Bufdir skal forvalte tilskuddsordningen på lhbtområdet, jf omtale i Prop 1 S (2013-2014). Tilskuddsordningen omfatter frivillige
organisasjoner og andre aktuelle aktører som arbeider for å bedre levekår og
livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Tilskuddsordningen gjelder
både driftsstøtte og støtte til aktiviteter og tiltak rettet inn mot dette formålet. Det vises
til retningslinjer for ordningen gitt av departementet i februar 2013.
Når det gjelder aktivitetsstøtten skal aktiviteter og tiltak som kan bedre forholdene for
lhbt-personer med innvandrerbakgrunn, og/eller er relatert til arbeidsliv, kultur og
idrett samt aktiviteter til støtte for personer med ulike typer kjønnsidentitetstematikk
prioriteres.
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Post 73 Tilskudd til likestillingssentrene
Posten er på 6,028 mill. kroner. Bufdir har ansvar for å utbetale tilskudd til
delfinansiering/grunnbevilgning av virksomheten ved Likestillingssenteret, som blir
driftet av stiftelsen Kvinneuniversitetet i Hamar, og av virksomheten ved KUN – senter
for kunnskap og likestilling som blir driftet av stiftelsen Kvinneuniversitetet i Nord.
Sentrene får også tilskudd som Regionale sentre for likestilling og mangfold
(tidsavgrenset prosjekttilskudd), jf tilskudd til likestillingssentrene på kap. 846 post 70.
Kap. 847 Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne
Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71
Bufdir forvalter 9, 373 mill. kroner av midlene på posten. Midlene skal benyttes til
målrettede informasjons-, forskings- og utviklingstiltak/prosjekter som skal bidra til å
bedre situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne. Tiltak/prosjekter rettet mot
utviklingshemmede skal prioriteres. Posten dekker også kostnader i forbindelse med
implementering og utviklingsarbeid knyttet til nytt regelverk for tilskuddsordningen til
funksjonshemmedes organisasjoner.
2,8 mill. kroner av posten er knyttet til UnIKT, herunder tilskudd til FoU-prosjekter,
utgifter knyttet til drift av Brukerforum og eventuelle anskaffelser. Tilskuddsmidlene er
knyttet til tilskuddsordningen for kunnskapsutvikling, forskning og utvikling,
kompetanseheving og informasjon om universell utforming, jf omtale under kap 847
post 71, samt gjensidig stikkordsfullmakt mellom postene.
Post 70 Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Posten er på 171,894 mill. kroner. Det er vedtatt fire nye regelverk for
tilskuddsordningen. Nye regelverk trer i kraft fra 2014. Alle vedtak fattes i henhold til
de nye regelverkene av Bufdir. Bevilgningen kan nyttes til følgende: tilskudd til
funksjonshemmedes organisasjoner (basistilskuddet fastsettes til to ganger
folketrygdens grunnbeløp, jf regelverkets §5). Minstesatsen for årskontingent settes til
kroner 50, jf. regelverkets § 10 ), tilskudd til sommerleir for barn med nedsatt
funksjonsevne med særskilt store hjelpebehov i regi av funksjonshemmedes
organisasjoner, tilskudd til ferie- og velferdstilbud for personer med nedsatt
funksjonsevne og tilskudd til utvikling av likepersonarbeid i regi av
funksjonshemmedes organisasjoner. Bufdir skal disponere bevilgningen slik at det nye
regelverket for tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner kan implementeres. For
ytterligere beskrivelse av tilskuddsordningen henvises det til omtale i Prop 1 S (20122013).
Post 71 Tiltak for økt tilgjengelighet og universell utforming, kan overføres, kan nyttes
under post 21
Bufdirs andel av posten er på 2,85 mill. kroner. Bufdir skal forvalte en tilskuddordning
for kunnskapsutvikling, forskning og utvikling, kompetanseheving og informasjon om
universell utforming. Departementet vil utarbeide nærmere regelverk for ordningen.

30

De tildelte midlene omfatter ovennevnte tilskuddsordning, hvorav noe av midlene er
knyttet til UnIKT, jf. også omtale under kap 847 post 21, samt drifting av nettstedet
www.universell-utforming.miljo.no.
Post 72 Tilskudd
Posten er på 14,49 mill. kroner. Bufdir skal forvalte tilskuddsordning for å bedre
levekårene og livskvaliteten for personer med nedsatt funksjonsevne, jf omtale i Prop 1
S (2013-2014). Det vises til oppdatert regelverk for ordningen av 9.1.2014.
Tilskuddsordningen omfatter frivillige organisasjoner og andre aktører som arbeider
for personer med nedsatt funksjonsevne.
Kap. 852 Adopsjonsstøtte
Post 70 Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning
Bevilgningen på posten er 12,7 mill. kroner. Tilskuddet utgjør i 2014 46 920 kroner per
barn. Det forutsettes at Bufdir forvalter ordningen i henhold til rundskriv Q-1013 om
retningslinjer for tildeling av engangsstønad ved adopsjon av barn fra utlandet.
Kap. 853 Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Post 01 Driftsutgifter
Bufdir drifter IKT-systemenene til fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Det
tildeles 800 000 kroner til oppgaven i 2014.
Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet
Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71
Posten reduseres med 2,67 mill. kroner mot en tilsvarende økning på kap. 855, post 21 i
forbindelse med at Bufdir i 2013 tok over ansvaret for å følge opp forskningsprosjektet
med effektevaluering av MultifunC. Flyttingen av midlene vil ikke påvirke bruken av
midlene.
Posten reduseres med 0,75 mill. kroner mot en tilsvarende økning på kap. 858, post 01 i
forbindelse med overføring av tilskuddsordninger til Bufdir i 2013. Midlene dekker
utgiftene til ett årsverk.
Det tildeles 10 mill. kroner til tiltak rettet mot å gi barn under barnevernets omsorg
bedre tilpasset skolegang. Formålet med satsingen er å styrke samarbeidet mellom
skole og barnevern slik at flere barn i barnevernet fullfører sin skolegang. Midlene skal
brukes til å følge opp og videreutvikle konkrete tiltak og anbefalinger i rapporten fra
den internasjonale forskningskonferanse om barnevernbarns skolegang som ble
avholdt på Gardermoen november 2013.
Det bevilges 8,5 mill. kroner til implementering av Nurse Family Partnership.
Programmet skal blant annet bidra til forebygging av psykososiale problemer blant
barn og ungdom gjennom å støtte og styrke foreldre med særskilte utfordringer i
foreldrerollen.
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Det bevilges 0,5 mill. kroner til en forskningsbasert gjennomgang av de mange ulike
kurs og informasjonsopplegg knyttet til vold og overgrep. Det skal settes ned en
ekspertgruppe i regi av Bufdir som får i oppdrag å lage en rapport til departementet.
Det bevilges 0,5 mill. kroner til å utarbeide et videreutdanningstilbud om vold og
seksuell overgrep og 0,5 mill. kroner til utarbeidelse av et opplæringsprogram om barn
og unges psykisk helse.
Det tildeles 0,5 mill. kroner til faglig støtte og oppfølging av kommuner som mottar
tilskudd til implementering av losfunksjoner.
Det bevilges 100 000 kroner til en fagsamling med fylkesmannsembetene.
Det tildeles 1,2 mill. kroner til utvikling av en masterutdanning om barnevernledelse.
Følgende tildelinger videreføres i 2014:
 6,6 mill. kroner til barn av rusmisbrukende
 0,55 mill. kroner til et tverretatlig team for unge lovbrytere i Bergen
 0,2 mill. kroner til tilpasset informasjon til minoriteter og innvandrergrupper
 0,5 mill. kroner til drift av barnevern.no
 1 mill. kroner til evaluering av omsorgsreformen i barnevernet som gjelder
enslige mindreårige asylsøkere under 15 år
 1,1 mill. kroner til evaluering og kartlegging på fosterhjemsområdet
 1,5 mill. kroner til en utredning av sentre for foreldre og barn
 1 mill. kroner til Samarbeidsorganet mellom universitets- og høyskolesektoren
og barnevernet og gjennomføring av Samarbeidskonferansen
Post 50 Forskning og utvikling
I 2013 ble det opprettet et videreutdanningstilbud om barnevernfaglig veiledning. Målet
med satsingen er at alle nyutdannede og nytilsatte i barnevernet skal få profesjonell og
individuell veiledning av en erfaren kollega. I 2014 økes bevilgningen til tiltaket fra 3,3
mill. kroner til 8,4 mill. kroner.
Det tildeles 3 mill. kroner til prosjektet om positive rollemodeller Nattergalen og 2,8
mill. kroner til prosjektet om Barnevern i et minoritetsperspektiv.
Post 61 Utvikling i kommunene
Det bevilges 3,5 mill. kroner til stimuleringsmidler til foreldreveiledning og andre
foreldrestøttende tiltak i kommunene. Samtidig bes direktoratet gjøre informasjon om
foreldreveiledning og foreldreveiledningskurs mer tilgjengelig via nettbaserte
tjenester. Ved digitalisering av tjenesten bør det legges vekt på god kvalitetssikring av
tilbudet.
Det tildeles 10,65 mill. kroner til den nye tilskuddsordningen for implementering av
losfunksjoner. Det tildeles 4,5 mill. kroner til barn av rusmisbrukende.
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Det bevilges 1,5 mill. kroner til et forsøksprosjekt mellom barnevernet og akuttjenesten
i Kristiansand kommune og 8,1 mill. kroner til Alarmtelefonen for barn.
Det tildeles inntil 150 000 kroner til Landskonferansen politi- barnevernvakter 2014. På
bakgrunn av tidligere praksis, regnes det med at arrangørene også vil søke midler fra
Justis- og beredskapsdepartementet.
Det bevilges 250 000 kroner som skal tildeles til kommunen som kåres til Årets barneog ungdomskommune 2014.
Post 65 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige
asylsøkere og flyktninger, overslagsbevilgning
Bevilgningen på posten er 1 023,5 mill. kroner og skal dekke statsrefusjon for
kommunale utgifter til barnevernstiltak. Dersom utgiftene til bo- og omsorgstiltak med
stønad og oppfølging er høyere enn den kommunale egendelen, skal 80 prosent av
utgiftene bli refundert av staten. Bufetat har ansvaret for å administrere
refusjonsordninga.
Post 71 Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21
Bevilgningen på posten går hovedsakelig til to tilskuddsordninger som Bufdir forvalter:
Tilskudd til organisasjoner i barne- og ungdomsvernet 13,2 mill. kroner og tilskudd til
utviklings- og samhandlingsprosjekt i barne- og ungdomsvernet 8,8 mill. kroner.
Videre bevilges det 3,4 mill. kroner til driftstilskudd til RBUP Øst/Sør og 1 mill. kroner
til forsøk med barnevern og psykisk helsevern i Levanger.
Det tildeles også 0,2 mill. kroner til prosjektsamarbeidet i Barentsregionen og program
for utsatte barn og unge i Barentsregionen (CYAR).
På adopsjonsområdet tildeles 70 000 kroner til ISS, 2 mill. kroner til driftsstøtte til
adopsjonsorganisasjoner og 0,15 mill. kroner til informasjon og etter adopsjonsarbeid.
Post 72 Tilskudd til forskning og utvikling i barnevernet
Mesteparten av posten dekker tilskudd til Atferdssenteret og tilskudd til de tre regionale
kunnskapssentrene for barn og unge (RKBU-Nord, RKBU-Vest, RKBU i Midt- Norge).
Atferdssenteret og RKBUene tildeles til sammen 59,455 mill. kroner.
Det tildeles også 0,5 mill. kroner til oppretting av en modul rettet mot ledelse i
barneverninstitusjoner på masternivå.
Det tildeles til sammen 59,955 mill. kroner på posten.
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Kap. 855 Statlig forvaltning av barnevernet
Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60
Posten omfatter i hovedsak lønnsutgifter til ansatte i barneverninstitusjoner. Andre
vesentlige utgifter er leie og drift av barneverninstitusjoner, utgifter til opplæring samt
andre utgifter til varer og tjenester. Posten dekker også drift av andre statlige
barneverntiltak, der rekruttering og oppfølging av fosterhjem er det viktigste.
Posten er økt med 275 mill. kroner som følge av økt aktivitetsnivå i det statlige
barnevernet. De samlede budsjettrammene til det statlige barnevernet forutsetter at
etaten fremdeles legger stor vekt på å redusere utgifter gjennom omstillings- og
effektiviseringstiltak. Det legges til grunn at det statlige barnevernet skal fase ut
finansieringen av oppgaver som kommunene etter barnevernloven har ansvar for.
Posten er også økt med 10 mill. kroner som skal gå til styrking av de statlige
fosterhjemstjenestene, slik at de i større grad kan tilby gruppeveiledning for
kommunale fosterforeldre.
Det tildeles 4 019 mill. kroner på posten.
Post 21 Spesielle driftsutgifter
Posten dekker utgifter til forskning og utviklingstiltak for å styrke kvaliteten i
barnevernets arbeid.
Posten økes med 2,67 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon av kap. 854, post 21, i
forbindelse med at Bufdir i 2013 overtok ansvaret for å følge opp forskningsprosjektet
med effektevaluering av MultifunC. Flyttingen påvirker ikke bruken av midlene.
Det tildeles 22,5 mill. kroner på posten.
Post 22 Kjøp av private barneverntjenester, kan nyttes under post 01
Posten dekker kjøp av private barneverntiltak.
Det tildeles 1 724,4 mill. kroner på posten.
Post 60 Tilskudd til kommunene, kan nyttes under post 01
Posten dekker overføringer kommunene for refusjoner av utgifter som overstiger
satsen for kommunale egenandeler til forsterkning av fosterhjem og nærmiljøbaserte
tiltak.
Det tildeles 192,2 mill. kroner på posten.
Kap. 856 Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere
Post 01 Driftsutgifter
Posten dekker utgifter til drift av omsorgssentrene for barn og til kjøp av plasser i
private tiltak. Posten dekker også utgifter til arbeidet med bosetting av enslige
mindreårige asylsøkere under 15 år.
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Det tildeles 200,1 mill. kroner på posten. Bevilgningen for 2014 skal dekke drift av 89
plasser.
Kap. 857 Barne- og ungdomstiltak
Post 21 Spesielle driftsutgifter
I forbindelse med forvaltningen av tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større
bysamfunn skal Bufdir avholde kontaktmøter og nettverkskonferanse med byene ved
behov. Det settes av 100 000 kroner til dette.
Det bevilges 50 000 kroner til juryarbeidet mv. til prisen Årets barne- og
ungdomskommune 2014.
Post 60 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres
Bufdir har ansvar for å forvalte tilskuddsordningen Barne- og ungdomstiltak i større
bysamfunn. Ordningen er på 25,456 mill. kroner og reguleres av rundskriv Q-10/2013.
Post 61 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Bufdir får fra 2014 ansvar for å forvalte Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom,
som reguleres av rundskriv Q-41/2013. Som et resultat av Stortingets
budsjettbehandling er budsjettposten økt med 15 mill. kroner øremerket tilbud til barn
av rusmisbrukere. 9 mill. kroner av disse midlene legges inn i tilskuddsordningen slik
at den totalt blir på 105 mill. kroner i 2014.
Av de 15 mill. kronene har Stortinget øremerket 1 mill. kroner til pilotprosjektet FRI i
regi av Kirkens Bymisjon. 5 mill. kroner er øremerket Barnas stasjon i regi av Blå Kors
Norge. Bufdir får ansvar for å forvalte disse to tilskuddene.
Post 70 Barne- og ungdomsorganisasjoner
Bufdirs ansvar for å fordele nasjonalt driftstilskudd etter søknad fra Landsrådet for
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Ungdom & Fritid og Unge
funksjonshemmede videreføres. Det er i 2014 satt av 10,8 mill. kroner til dette formålet.
Tilskudd til drift fastsettes skjønnsmessig ut fra den økonomiske rammen og ut fra
hensynet til at disse organisasjonene i størst mulig grad skal kunne opprettholde
eksisterende aktivitetsnivå. Søknad må fremmes innen utgangen av tilskuddsåret og må
inneholde en rapport om organisasjonens økonomi- og aktivitetsnivå i søknadsåret.
Bufdir ble fra 2010 tilskuddsforvalter for nasjonal grunnstøtte, etableringstilskudd og
uttrappingstilskudd. Midlene skal fordeles av Fordelingsutvalget i samsvar med
Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner av 29. november 2007
med endringer av 15. september 2009 og i tråd med Instruks for Fordelingsutvalget av 11.
juni 2010. Det er i 2014 satt av 100,459 mill. kroner til dette formålet.
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Post 79 Tilskudd til internasjonalt ungdomsarbeid mv., kan overføres
Bufdir har ansvar for å tildele internasjonalt driftstilskudd, etter søknad fra Landsrådet
for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Unge funksjonshemmede og Ungdom &
Fritid. Det er i 2014 satt av 3,2 mill. kroner til dette formålet.
Bufdir ble fra og med 2010 tilskuddsforvalter for internasjonal grunnstøtte. Midlene
fordeles av Fordelingsutvalget i samsvar med Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner av 29. november 2007 med endringer av 15. september 2009 og i
tråd med Instruks for Fordelingsutvalget av 11. juni 2010. Det er i 2014 satt av 3,915 mill.
kroner til dette formålet.
Bufdirs ansvar for utbetaling av norsk medlemskontingent til European Youth
Information and Counselling Agency (ERYICA), videreføres. I denne sammenheng
videreføres også ansvaret for å behandle søknader fra det norske medlemmet i ERYICA
om tilskudd til deltakelse på statuttfestede møter. Bufdir skal forvalte 200 000 kroner til
disse formålene. Midlene kan også benyttes til andre informasjonstiltak på det
internasjonale barne- og ungdomsområdet.
Kap. 858 Barne-, ungdoms- familiedirektoratet
Post 01 Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855, post 01
Posten dekker lønnsutgifter og andre driftsutgifter i Bufdir, blant annet knyttet til
opplæring, leie og drift av lokaler og kjøp av varer og tjenester. Posten skal også dekke
sekretariatsfunksjoner for Fordelingsutvalget for tilskudd til frivillige barne- og
ungdomsorganisasjoner slik at utvalget kan utføre sine oppgaver i tråd med BLDs
Instruks for fordelingsutvalget 11. juni 2010.
Bufdir skal etableres som fagdirektorat for barnevernet med oppgaver rettet mot
kommunene. Fagdirektoratet skal sammenstille og formidle forskning og utvikle
faglige anbefalinger om god praksis i ulike deler av barnevernet. Bufdir skal fungere
som nasjonal koordinator for arbeidet med utvikling av nye faglige anbefalinger på
barnevernområdet.
Posten er økt med 0,75 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon på kap. 854, post 21.
Posten er styrket med 6,8 mill. kroner på likestillings- og ikke-diskrimineringsfeltet. Av
dette skal 4 mill. kroner benyttes til drift av ressurssenter for lesbiske, homofile, bifile
og transpersoner. 2 mill. kroner skal benyttes til videre oppbygging av
dokumentasjonssystemet. 0,8 mill. kroner av økningen skal benyttes til å styrke
mannsperspektivet i arbeidet med å fremme likestilling mellom kjønnene.
BLD viser til at 350 000 kroner på posten tidligere ble øremerket til tiltak 11 i
handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av
unges frihet. Det vises også til at IMDi fra 2014 vil få hele ansvaret for gjennomføringen
av tiltaket. På denne bakgrunn vil departementet komme tilbake til nærmere bruk av
midlene i 2014.
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Det tildeles 234,6 mill. kroner på posten.
Post 21 Spesielle driftsutgifter
Posten dekker utgifter til forskning og utviklingstiltak og godtgjøring til medlemmer av
Fordelingsutvalget og tilsyn under samvær. 7,4 mill av bevilgningen skal dekke
utvikling av et nytt fag- og rapporteringssystem for Bufetat (BIRK).
Det tildeles 12,5 mill. kroner på posten.
Post 22 Reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser
Posten dekker reguleringspremie til KLP og fylkeskommunale pensjonskasser.
Det tildeles 33,2 mill. kroner på posten.
Kap. 859 EUs ungdomsprogram
Post 01 Driftsutgifter, kan overføres
Bufdir er nasjonalt kontor for EUs ungdomsprogram Erasmus+. Posten dekker lønn og
utgifter til varer og tjenester til forvaltningen av den desentraliserte delen av
programbudsjettet. Bevilgningen må ses i sammenheng med kapittel 3859 EUs
ungdomsprogram som omfatter Europakommisjonens bidrag til drift av det nasjonale
kontoret og Eurodesk.
Nettokostnadene på posten, etter fradrag for inntektene under kapittel 3859, er Norges
nasjonale andel av driften av det nasjonale kontoret for EUs ungdomsprogram. Bufdir
skal utarbeide en arbeidsplan og et driftsbudsjett for det nasjonale kontoret, som
godkjennes av BLD. Arbeidsplanen sendes Europakommisjonen etter at departementet
har godkjent den.
Det forutsettes at arbeidet med EUs ungdomsprogram ses i sammenheng med
utviklingen av den nasjonale barne- og ungdomspolitikken.
Det er bevilget 7,8 mill. kroner på posten.
Inntekter:
Kap. 3842 Familievern
Post 01 Diverse inntekter
De budsjetterte inntektene på posten gjelder ulike prosjekter og tiltak.
Kap. 3855 Statlig forvaltning av barnevernet
Post 01 Diverse inntekter
Hoveddelen av inntektene er et resultat av at kommunene skal dekke ekstrautgifter
som gjelder den enkelte beboer ved plassering i statlige tiltak, når utgiftene ikke er
knyttet til tiltak som er en del av institusjonstilbudet. I tillegg blir tilfeldige inntekter
regnskapsført på posten.
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Det tildeles 13,9 mill. kroner på posten.
Post 02 Barnetrygd
På posten er det budsjettert med barnetrygd for barn under omsorg av barnevernet.
Utgifter motsvarende refusjonene regnskapsføres på kap. 855 Statlig forvaltning av
barnevernet.
Det tildeles 3,8 mill. kroner på posten.
Post 60 Kommunale egenandeler
På posten er det budsjettert med kommunale egenandeler i forbindelse med opphold i
barneverninstitusjoner, fosterhjem eller ved tiltak i hjemmet.
Stortinget har i forbindelse med behandlingen av Prop. 106 L (2012-2013) vedtatt en
gradvis økning av kommunenes egenbetaling ved bruk av institusjonsplasser. I 2014
økes kommunenes egenandel med fem prosentpoeng av dagens egenandel, som utgjør
om lag 15 prosent. I tillegg prisjusteres egenandelen fra inntil 36 523 kroner per barn
per måned til inntil 50 304 kroner, for opphold i institusjon og senter for foreldre og
barn.
For andre tiltak blir egenandelen prisjustert fra inntil 28 541 kroner per barn per måned
til inntil 29 483 kroner.
Bevilgningen økes med 120,1 mill. kroner som følge av endringen i kommunenes
egenandeler.
Det tildeles 1 078,9 mill. kroner på posten.
Kap. 3858 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Post 01 Diverse inntekter
Inntektene knytter seg til ulike prosjekter, som egenandeler i forbindelse med
deltakelse i Hva med oss? og inntekter i forbindelse med andre samlivstiltak.
Det tildeles 433 000 kroner på posten.
Kap. 3859 EUs ungdomsprogram
Post 01 Tilskudd fra Europakommisjonen
Posten omfatter tilskudd fra Europakommisjonen til drift av det nasjonale kontoret for
gjennomføring av tiltak innenfor det ungdomspolitiske samarbeidet i programmet
Erasmus +. Bufdir skal utarbeide en arbeidsplan for det nasjonale kontoret som skal
godkjennes av departementet og Europakommisjonen.
Det tildeles 2,3 mill. kroner på posten.
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5.2. Fullmakter
I vedlegg 1 omtales først budsjettfullmakter som må gis eller delegeres for hvert
budsjettår, jf. pkt. A. Dernest listes fullmakter som er delegert Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet, og som Bufdir må søke departementet om samtykke til å
benytte seg av i hvert enkelt tilfelle, jf. pkt. B. I tillegg omtales administrative fullmakter
som er delegert til Bufdir, jf. pkt. C.

6. Administrative forhold
6.1. Regjeringens fellesføring
Departementet har utarbeidet en ny økonomi- og virksomhetsinstruks for Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet. Denne instruksen gjelder fra 1.1.2014 og må sees i
sammenheng med tildelingsbrevet. Alle oppgaver av varig karakter er forsøkt flyttet
over til instruksen.

6.2. Fellesføringer til BLDs underliggende virksomheter
6.2.1 Sosiale hensyn i offentlige anskaffelser
Det er et mål å sikre at varer og tjenester som kjøpes inn med norske offentlige midler,
ikke produseres eller leveres under forhold som strider mot FNs universelle
menneskerettigheter og relevante ILO konvensjoner for anstendig arbeid. Ved å stille
sosiale krav i sine anskaffelser, kan offentlige virksomheter medvirke til ivaretakelse av
anstendige arbeidsforhold i sine leverandørkjeder.
Det er betydelig handlingsrom for å stille sosiale krav i alle faser av en
anskaffelsesprosess. Sosiale krav er særlig egnet som kontraktsvilkår. Direktøren skal
derfor vurdere å stille sosiale krav i anskaffelser hvor det antas å være høy risiko for
brudd på grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter. I vurderingen bør det
legges vekt på muligheten for å følge opp kravene som stilles, og om kontrakten er av
en slik varighet og størrelse at kontroll med kravene er mulig. Som en del av den årlige
rapporteringen, skal virksomheten oppgi om det er stilt krav i en eller flere av deres
anskaffelser, og i tilfelle hvilke kontrakter.
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) tilbyr veiledning og verktøy som skal lette
arbeidet med å stille og følge opp sosiale krav.
6.2.2 Sikkerhet og beredskap
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har som hovedmål for sikkerhetsog beredskapsarbeidet å forebygge uønskede hendelser og minimere konsekvensene
dersom slike hendelser skulle oppstå. Som en del av dette forventer departementet at
Bufdir har utarbeidet nødvendige beredskapsplaner og hvert år har beredskapsøvelser.
Øvelser skal evalueres og følges opp, slik at de kan gi forbedringer i beredskapen.
Omfanget av øvelser må vurderes i forhold til ressursbruk.
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Departementet er spesielt opptatt av at arbeidet med sikkerhet og beredskap har god
lederforankring, samt at det arbeides for å ha god sikkerhetskultur i virksomheten. I 2.
tertialrapport ber vi om redegjørelse for:
·
organisering av sikkerhets og beredskapsarbeidet,
·
risiko- og sårbarhetsutfordringer for virksomheten.
Departementet ber om at Bufdir i årsrapporten for 2014 redegjør for det konkrete
arbeidet på sikkerhets og beredskapsområdet i løpet av året, herunder
beredskapsøvelser som er gjennomført.
6.2.3 Oppfølging av saker fra Riksrevisjonen
I de tilfeller hvor det er tatt opp konkrete forhold fra Riksrevisjonen, skal Bufdir
iverksette nødvendige tiltak slik at de forhold som påpekes blir rettet opp. Direktoratet
skal i etatsstyringsmøtene orientere om hvordan eventuelle merknader er blitt eller vil
bli fulgt opp, og oversende departementet kopi av svarbrev til Riksrevisjonen når
korrespondansen går direkte mellom Riksrevisjonen og direktoratet.
Riksrevisjonen påpekte i sin revisjon av skoletilbudet til barn på barnevernsinstitusjon
at det er betydelige forskjeller når det gjelder barnevernsbarns skolegang i de ulike
institusjonene. Bufdir skal ha fokus på å etablere et godt samarbeid mellom skole og
barnevern, og bidra til at barn og unge med tiltak i det statlige barnevernet får et godt
skole- og opplæringstilbud. Direktoratet skal orientere om dette arbeidet i
etatsstyringsmøtene.

7. Rapportering og resultatoppfølging
Ved disponerting av bevilgningen for 2014 må Bufdir ta hensyn til de hovedmål og
prioriteringer som framgår av Prop. 1 S (2013-2014). Kravene om å oppnå resultater må
imidlertid ikke medføre tvil om at bevilgningsrammen er overordnet. Bufdir han ansvar
for at bevilgningen blir brukt formålstjenlig og økonomisk i samsvar med
Bevilgningsreglementet og forutsetningene i Stortingsvedtaket, herunder ansvar for å
føre kontroll med at bevilgningen ikke overskrides. Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet forutsetter at særskilte forhold som reduserer muligheten
til å holde fastsatt budsjett tas opp med departementet så snart som mulig sammen med
forslag til tiltak som gjør at rammen likevel kan holdes.

7.1. Virksomhets- og regnskapsrapportering
Departementet vil, i likhet med tidligere år, innhente opplysninger om
regnskapsutviklingen i løpet av året og vil komme tilbake med nærmere angivelse av
tidsfrister for denne rapporteringen. Det skal rapporteres på en slik måte at både
forbruk per dato og planlagt forbruk for resten av året framkommer på en detaljert,
ryddig og oversiktlig måte. Om nødvendig må Bufdir på departementets forespørsel
kunne gi rask dokumentasjon på regnskaps- og resultatutviklingen.
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Årsrapport og regnskap skal sendes departementet både på papir og elektronisk innen
1. mars 2015.
Det vises til nye krav til innhold i årsrapporten og oppstilling av årsregnskap i
Bestemmelser om økonomistyring i staten. Årsrapporten skal inneholde seks deler,
med følgende benevnelse og rekkefølge:
I. Leders beretning
II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall
III. Årets aktiviteter og resultater
IV. Styring og kontroll i virksomheten
V. Vurdering av framtidsutsikter
VI. Årsregnskap
Det er viktig at årsakene til vesentlige avvik fra målene blir forklart på en utfyllende
måte. Rapporteringen vil danne grunnlag for utarbeidelsen av resultatrapporten i
budsjettproposisjonen.
7.1.1 Fellesføring for statlige virksomheter for 2014: Redusere og fjerne
”tidstyver” i forvaltningen
Statlige virksomheter skal i forbindelse med årsrapporten for 2014 rapportere til eget
departement om arbeid med fjerning av ”tidstyver”. Det vil si effektivisering av egen
drift, regelforenkling og andre gjennomførte forenklingstiltak i egen virksomhet og
overfor innbyggere, næringsliv og offentlige virksomheter. Dette skal bidra til at møtet
og samhandlingen med offentlig sektor blir enklere for innbyggere og næringsliv, og
effektivisering av offentlig sektor slik at ansatte i offentlig sektor kan få mer tid til
kjerneoppgavene og øke kvaliteten i oppgaveløsningen.
I tillegg bes virksomhetene innen 1. september 2014 om å foreslå forenkling av
regelverk eller prosedyrekrav fastsatt av andre som skaper ”tidstyver” for
virksomheten.

7.2. Bufdir skal avgi følgende rapportering
Nedenfor gjengis administrative forhold som fordrer rapportering til departementet:
Tema
Oppdrag
Frist
Risikovurderinger
Redegjøre for de årlige
Årsrapport
risikovurderinger
Personalforvaltning og Redegjøre kort for inkluderende
Årsrapport
internkontroll
arbeidsliv, seniorperspektivet
og øvrig personalforvaltning
Aktivitets- og
Oppfølging av likestillingsloven,
Årsrapport
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redegjørelsesplikter

Sosiale hensyn i
offentlige anskaffelser
Sikkerhet og
beredskap

Varslingsrutiner
”Tidstyver” –
Regjeringens
fellesføring
”Tidstyver” Regjeringens
fellesføring
Revidert
nasjonalbudsjett 2014
Resultatrapport ift.
Prop. 1 S (2013-2014)
Utkast til tekstomtaler
til Prop. 1 S (20142015)
Rammefordeling 2015budsjettet

diskrimineringsloven om etnisitet,
diskrimineringsloven om seksuell
orientering og diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven –
Veileder fra FAD skal følges.
Oppgi hvorvidt det er stilt krav
i de anskaffelser som er gjennomført
Kortfattet redegjørelse for konkret
arbeid med sikkerhet og beredskap,
inkludert hvilke beredskapsøvelser
som er gjennomført.
Bufdir skal ha egne varslingsrutiner

Årsrapport
1.9. 2014

Innspill om tilleggsbevilgninger i
2014
Redegjøre for måloppnåelsen ift.
Prop. 1 S (2013-2014)
Innspill om proposisjonstekst til
budsjettproposisjonen for 2015

17.02.2014

Innspill om profilførte satsinger i
2015-budsjettet til Regjeringens siste
konferanse for 2015-budsjettet

02.06.2014

Årsrapport

14.03.2014
05.05.2014

31.05.2014

virksomhetsrapport
regnskapsrapport

Tertialrapport 2. tertial:
-

Årsrapport

Foreslå forenkling av regelverk eller
prosedyrekrav fastsatt av andre som
skaper ”tidstyver” for Bufdir
Rapportere om arbeidet med fjerning
av ”tidstyver”.

Tertialrapport 1. tertial:
-

Årsrapport

1.10.2014

virksomhetsrapport
regnskapsrapport

Nysalderingen 2014
Konsekvensjustering,
innsparinger og nye
satsinger 2016

Innspill til tilleggsbevilgninger i
høstsesjonen 2014
Foreløpig innspill til
konsekvensjustering, innsparinger
og nye satsinger til Regjeringens
første konferanse for 2016-budsjettet
Endelig innspill om
konsekvensjustering, innsparinger
og nye satsinger til Regjeringens
første konferanse for 2016-budsjettet

Årsrapport og

26.09.2014
03.11.2014

01.12.2014

1.3.2015
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regnskap
BLD vil komme nærmere tilbake til frister for utarbeidelse av materiale til bruk i
arbeidet med statsbudsjettet i egne henvendelser. BLD vil også komme tilbake til frister
for oversendelse av korreksjonsanmodning/ omposteringer, forklaringer til
statsregnskapet og årsrapport til Riksrevisjonen i et eget brev. Videre vil BLD komme
tilbake til behov for innspill ved utarbeidelsen av Prop. 1 S (2014-2015) for Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet.
I etterkant av virksomhetsrapporteringen blir det avholdt etatsstyringsmøter mellom
Bufdir og departementet for å diskutere status på Bufdirs ansvarsområde.
Departementet vil i 2014 avholde tre etatsstyringsmøter med Bufdir, jf. vedlegg 3.
Departementet vil i tillegg avholde jevnlige møter for å følge opp arbeidet med
omstilling og budsjettbalanse på barnevernområdet.
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Vedlegg 1 Fullmakter
De overordnede prinsippene for etatsstyring framgår av Instruks om
økonomiforvaltningen i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Retningslinjer
for styringsdialog med underliggende virksomheter på Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementets område, og instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i
virksomheten
A. Budsjettfullmakter som må delegeres hvert år, og som med dette
delegeres
-

Fullmakt til nettobudsjettering ved utskifting av utstyr (post 01) jf.
Bevilgningsreglementet § 3.

Bufdir gis fullmakt til å forvalte denne bestemmelsen i tråd med dagens regler.
-

Fullmakt til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover
budsjettåret

Med hjemmel i kongelig resolusjon av 2. desember 2005 gis departementene fullmakt
til å samtykke i at det inngås leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover
budsjettåret på følgende vilkår:
1. Leieavtalene og avtalene om kjøp av tjenester må gjelde den ordinære driften
av virksomheten.
2. Utgiftene i forbindelse med avtalene må kunne dekkes innenfor et uendret
bevilgningsnivå på vedkommende budsjettpost i hele avtaleperioden.
3. For alle avtaler utover ett år, må behovet for oppsigelsesklausuler nøye
vurderes. Hensynet til den framtidige handlefriheten skal veie tungt ved
vurderingen.

Bufdir gis på ovennevnte betingelser fullmakt for 2014 til å inngå leieavtaler og avtaler
om kjøp av tjenester utover budsjettåret.
B. Budsjettfullmakter som er delegert Finansdepartementet og som Bufdir
må søke Barne-, likestillings- og inkluderings-departementet om
samtykke til å benytte seg av i hvert enkelt tilfelle
-

Overføring av ubrukt driftsbevilgning fra et år til neste, jf.
Bevilgningsreglementet § 5.3.

-

Overskridelse mot innsparing i løpet av de tre følgende budsjettår, jf.
Bevilgningsreglementet § 11.
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-

Overskridelse av driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter, jf.
Bevilgningsreglementet § 11.

-

Omdisponere fra driftsbevilgninger til investeringsbevilgninger, jf.
Bevilgningsreglementet § 11

C. Administrative fullmakter
Departementet delegerer til Bufdir fullmakt til å opprette, inndra og omgjøre stillinger
innenfor gitte budsjettrammer og i henhold til gjeldende regelverk.

Vedlegg 2 Rapporteringsskjema
Se vedlagte skjema.

Vedlegg 3 Styringskalender
Møte
1. etatsstyringsmøte
2. etatsstyringsmøte
3. etatsstyringsmøte

Dato
26. mars 2014, kl. 9:00-11:00
24. juni 2014, kl. 12:00-14:00
24. oktober 2014, kl. 13:00-15:00

Hovedtema
Årsrapporten
Rapport for 1. tertial
Rapport for 2. tertial

Departementet vil i tillegg avholde jevnlige oppfølgingsmøter med Bufdir. Disse møtene er en
del av den formelle styringsdialogen og det skal føres referat.

Vedlegg 4. Oppgaver som følger av Prop. 106 L (2012-2013)
Stortinget har sluttet seg til forslagene i Prop. 106 L (2012-2013). Proposisjonen
omhandler virkemidler og tiltak for å styrke kvaliteten i barnevernets arbeid,
organiseringen av Bufetat og ulike lovendringer. De fleste lovendringene trer i kraft i
2014. Oppdragene for 2014 knyttet til Prop. 106 L (2012-2013) blir omtalt nedenfor.


Tilby hensiktsmessige evalueringsverktøy kommunene kan bruke for å vurdere
tiltaksplaner tilknyttet hjelpetiltak.



Følge opp oppdraget til de regionale kunnskapssentrene for barn og unge (RKBU) om
å identifisere de beste kartleggingsmodellene for å utrede barns situasjon og behov til
bruk i barnevernets undersøkelsessaker. Kartleggingsmodellene skal gjøres kjent og
tilgjengelige for bruk i det kommunale og statlige barnevernet.
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o Rapportering: 2. tertial og årsrapport


Direktoratet skal spre kunnskap om og øke tilliten til barnevernet i alle
befolkningsgrupper. Dette inkluderer også å implementere en ny
kommunikasjonsstrategi for barnevernet, ”Barnevernet – en hjelper”.
o Rapportering: Årsrapport



Informere om barnevernet til ulike innvandrergrupper. Arrangere dialogmøter
om barnevernet i alle regionene, og distribuere videoen ”Oppvekst i Norge”.
o Rapportering: Årsrapport



Utarbeide utkast til reviderte retningslinjer om hjelpetiltak (Q-0982 med
endringer gitt i Q – 9/00)i samsvar med vedtatte endringer i barnevernloven § 44 jf. Prop. 106 L (2012-2013) kap. 20. Utkastet oversendes BLD innen 1. april
2014.



Utarbeide utkast til høringsnotat med forslag til forskrift om institusjoner med
hjem jf. ny bestemmelse i barnevernloven § 5-8 a Institusjoner med hjem.
Høringsnotatet skal også omfatte utkast til forskrift med overgangsregler for
utfasing av eksisterende fosterhjem etter § 4-27 annet ledd. Direktoratet må
utrede alle relevante problemstillinger som følge av innføring av det nye tiltaket.
I tillegg må direktoratet vurdere om det er behov for endringer i andre
forskrifter som følge av lovendringen. For nærmere omtale av den vedtatte
lovendringen vises til Prop. 106 L (2012-2013) kap 21.
Utkastet oversendes BLD innen 15.mai 2014.



Utarbeide veileder om tilsyn med barn i fosterhjem i samsvar med vedtatte
endringer i barnevernloven § 4-22 med forskrift jf. Prop. 106 L (2012-2013) kap.
25 og høringsbrev 4. oktober 2013. Veilederen skal blant annet gi faglige
anbefalinger om hvordan tilsynsbesøkene bør gjennomføres på en faglig og
kvalitativt sett god og forsvarlig måte samt om rapportering fra tilsynet. De
nærmere rammene for innholdet i veilederen skal drøftes med departementet før
oppstart. Veilederen skal utarbeides i samarbeid med andre berørte instanser,
herunder med kommunesektoren. Representanter for fylkesmannsembetene
skal også inviteres til å delta. Veilederen skal ferdigstilles i løpet av 2014.



Oppdatere eksisterende opplæringsmateriell om tilsyn med barn i fosterhjem.



Utarbeide utkast til revidert kvalitetsforskrift i samsvar med føringer i kap. 10.2.3
i Prop. 106 L (2012-2013).



Utarbeide utkast til revidert godkjenningsforskrift.



I løpet av 2014 vil presiseringen av barnevernlovens krav til medvirkning under
hele sakens forløp i barnevernet tre i kraft, jf. nytt annet ledd i § 4-1. Bufdir skal
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utvikle systemer og verktøy for å sikre at barns medvirkning blir praktisert i alle
ledd.


Utarbeide utkast til retningslinjer om barnevernets ansvar for barn som begår
straffbare handlinger.



Bufdir skal lage mandat til opprettelse av et nasjonalt fagråd for kommunalt og
statlig barnevern. Fagrådet skal være en arena for generelle drøftinger av
tiltaksapparatet mellom de to forvaltningsnivåene i barnevernet. Formålet er å
utvikle tjenester og tiltak som er best mulig tilpasset barnas behov. Utvikling av
fagrådet som samhandlingsarena må skje i nært samarbeid mellom kommunene
og statlig barnevern.



Bidra til at utprøvd undervisningsopplegg knyttet til å samtale med barn blir
gjort kjent ved samtlige barnevernutdanninger i samarbeid med
utdanningsinstitusjonene (grunnutdanningene).



Bidra til at barnevernets ansatte får opplæring i å snakke med barn (praksisfeltet)



Lede arbeidet med å få utviklet en videreutdanning i barnevernledelse på
mastergradsnivå. Det skal utvikles en tilsvarende tilpasset utdanning for
institusjonsledere.



Utarbeide utkast til en nasjonal plan, inkludert vurdering av økonomiske og
administrative konsekvenser for et langsiktig fagutviklingsprogram på
hjelpetiltaksområdet. Det vises til tiltak 11 i strategi barndommen kommer ikke i
reprise og Prop. 106 L (2012-2013) kap 11.6.
o Utkast til en plan skal forelegges departementet 15. august 2014.
o Direktoratet skal drøfte innholdet og fremdriften i arbeidet med
departementet ved oppstart, medio april og medio juni.



Direktoratet skal bidra til å støtte kommunenes arbeid med å utvikle mer
robuste barnevernstjenester. Bufdir skal utarbeide en oppsummering av
kommunenes erfaring med å arbeide i større fagfellesskap gjennom
interkommunale samarbeid. Oppsummeringen skal danne grunnlag for å
vurdere behov for innhenting av forskning som kan ligge til grunn for en senere
utarbeiding av veileder eller faglig anbefaling rettet mot kommunene.
o Oppsummeringen oversendes departementet 15. juni 2014

Rapportering der ikke annet er angitt: Tertialrapporter og årsrapport
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